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Od redakcji 
Czwarty "Informator Archeologiczny" objął sprawozdarnia z 300 sta

nowislk archeologicznych, badanych w 1.970 roku przez polskie ekspedycje 
w kraju i za grarnicą. Badania zagraniczne, w lie7!bie 9 stanowisk, przed
stawia osobny rozdział. W uzupełnieniach znalazły się te, 'których nie 
uwzględniono w tomie poprzednim. W układzie tomu i sposobie jego re
dagowarnia rnie zaszły zasadnicze zmiarny. Zgodnie z zapowiedZią zrezyg
nowaliśmy z publikacji sprawozdań z badań powierzchniowych, z odkryć 
nowych stanowislk archeologicznych, które dotychczas zawarte były 

w dziale: Badamia penetracyjne. 

Przy aprobacie Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków i Instytutu 
Historii Kultury Materialnej podjął się wydawania tego rodzaju informacji 
z całego kraju Konserwator Zabytków Archeologicznych we Wrocławiu 
i krótkie notatki o rezultatach badań .powierzchniowych należy przesyłać 
na adres: Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 5. 

W ciągu 4 lat od początków "lA" autorzy sprawozdań w znacznej 
większości dostosowali się do założeń redakcyjnych, zawartych w roz
syłanej co roku instrukcji. Jednakże również co roku pewna część spra
wozdań zawiera podobne usterki, uniemożliwiające pełne ujednolicenie 
przedstawianych informacji. 

Zwracamy na nie uwagę, aby w następnych latach można było ich 
uniknąć. Tak więc, niektórzy autorzy podają jedynie pierwszą literę i
mienia, a przecież redakcja nie może znać wszystkich imion archeologów. 
Wymienia się też często wszystkich uczestników badań, w tym rysowni
ków, studentów będących na praktyce. Dla celów bibliograficznych istot
nym jest przede wszystkim podanie nazwiska. badaczy prowadzących pra
ce wykopaliskowe i odpowiadających za treść sprawozdania. Znacznie 
bardziej istotnym błędem jest brak sprecyzowanej chronologii. Określe
nie kultura łużycka nie wyjaśnia czy stanowisko należy zaliczyć do działu: 
epoka brązu, okr·es halsztacki czy nawet dk\res lateńSki. 

W wielu wypadkach słusznym byłoby też sprecyzowanie według 

jakiego systemu chronologicznego wydatowano materiały. 
Sprawa przynależności stanowisk do poszczególnych okresów, stano

wiących rozdziały "Informatora Archeologicznego" wzbudziła wśród nie
których autorów sprawozdań pewne kontrowersje. Istota .problemu tkwi 
w tym, że klasyczny podział na epoki i okresy stanowi schemat stworzo
ny w czasach, gdy rozeznanie badaczy nie było tak dokładne jak obec
nie. Oczywiście dobór kryteriów periodyzacji może być bardzo różno
rodny. Jednakże np. biorąc pod uwagę ciągłość zjawisk kulturowych nie 
istnieje cezura między okresem późnolateńslkim i wczesnorzymskim i obec
ny rozdział na okresy lateński i wpływów rzymskich ma charakter czysto 
formalny. 
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Podobne wątpliwości dotyczą zresztą i innych dat, a zwłaszcza tych, 
które przyjmowane są jako cezury między okresami i epokami. Tak więc 
zdarza się, że stanowisko, na którym znaleziono wyłącznie ceramikę póź
nolateńską, być może byłoby słuszniej zaliczyć do okresu wpływów rzym
skich (wczesnego). Wydaje się jednak, że wyciąganie krańcowych kon
sekwencji z istniejących wątpliwości wymagałoby zastosowania zgoła od
miennego niż dotychczas podziału na okresy i ·stworzyłoby poważne 

komplikacje, a w rezultacie utrudniłoby korzystanie z informatora. W 
praktyce bowiem specjaliści od poszczególnych zagadnień i tak zaznajo
:mią się bez' trudu z materiałami zamieszczonymi w dwóch czy trzech 
rozdziałach, wyławiając interesujące ich informacje. Dotychczasowy zaś 
podział, choć niekiedy nieprecyzyjny, ma jednak jedną wielką zaletę, jest 
znany i zrozumiały dla wszystkich. 

Na koniec redakcja pragnie podziękować wszystkim, którzy ułatwili 
jej pracę, nadsyłając w terminie sprawozdania oraz instytucjom, które 
jak co roku umożliwiły wydanie "Informatora Archeologicznego", a więc 
Ministerstwu Kultury i Sztuki - Zarządowi Muzeów i Ochrony Zabyt
ków, Instytutowi Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk 
i Folskiemu Towarzystwu Archeologicznemu. 



EPOKA KAMIENIA 

Paleolit i mezolit 



BISKUPIN, pow. Żnin 

Stanowisko 18 

BRODNICA, pow. Poddębice 

DĄBROWKA, pow. Włoszezowa 

Stanowiska l, 2, 4. 
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patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecz.e 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter. Finansowal Uniwersy-
tet Jagie'iloński. · 
Pierwszy sezon badań. Materiały schyłkowo-paleolityczne i 
mezolityczne. 

Wykonano trzy wykopy, o powierzchni: jeden około 3 arów i dwa 
około 6 arów. Wykopy dostarczyły od kilkuset do ponad tysiąca wyrobów 
krzemiennych, występujących z reguły w warstwie współcześnie nawia
nego piasku. Wszystkie wykopy usytuowano w partiach stokowych łań
cucha wydm biegnącego z północnego zachodu na południowy wschód. 
Odległości pomiędzy wykopami wynoszą ponad 100 metrów. 

Rozkopane stanowiska zawierają materiały w układzie rozproszonym 
bezkrzemienicowym. W pewnych wypadkach niewykluczone, iż układem 
pierwotnym inwentarzy był układ krzemienicowy, następnie zaburzony, 
lub zniszczony. 

W poszczególnych stanowiskach odkryto elementy różnokulturowe me
zolityczne i znacznie mniej liczne elementy zapewne schyłkowo-paleoli
tyczne. Z kultur mezolitycznych reprezentowana jest kultura kornorrocka 
i janisławicka. W każdym z wykopów wystąpiły trapezy, świadcząc o 
stosunkowo młodym wieku elementów mezolitycznych. Schyłkowy paleolit 
reprezentowany jest przez uszkodzony liściak i serię drapaczy o charak
terze tarnowiańskim. Fojedynczym okazem, który należałoby zaliczyć 

do neolitu jest grocik sercowaty retuszowany powierzchniowo i przykra
wędnie. 

DĄBROWKA, pow. Włoszezowa 

Stanowisko 3 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
J agiellóńs'kiego w Krakowie 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter. Finansowal Wojewódz
ki Konserwator Zabytków w Kielcach. 
Pierwszy sezon badań. Osada z okresu mezolitu. 
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Stanowisko położone jest na południowo-wschodnim stoku dużej, czę
ściowo rozwianej wydmy. W pobliżu kulminacji wystąpiła zwarta krzemie
ni-ca o średnicy kilku metrów, zawierająca kilkaset wyrobów krzemiennych, 
zalegających w warstwie bielicy i w górnych poziomach iluwialnych gleby 
typu bielicowego. Dalsze kilkaset wyrobów zalegało w pewnym rozprosze
niu, na stoku wydmy, w warstwie . współcześnie nawianego piasku. Po
chodzą one z uszkodzonej części krzemienicy. 

W wykopie o powierzchni dkolo 2 arów zmaleziono ogółem ponad 
1·100 wyrobów krzemiennych w tym 11 rdzeni i około 80 narzędzi. Wśród 
nich zdecydowanie przeważają zbrojniki, bardzo zróżnicowane pod wzglę
dem typologicznym. Na uwagę zasługuje dopasowanie do siebie około 
100 wyrobów tworzących składanki wiórów i odłupków z rdzeniami, wió
rów z narzędziami, wiórów i odłupków między sobą i narzędzi z rdzenia
mi. Ponad 80 proc. wyrobów wykonana jest z krzemienia czekoladowego, 
reszta z krzemienia narzutowego, kredowego, bałtyckiego i krzemienia 
jurajskiego. 

Odkryty inwentarz należy interpetować jako przemysł- krzyżówkę 

typologiczną elementów kultury janisławickiej i kultury chojnicko-pień
k0wskiej, zaś na podstawie występowania kilku trapezów datować na 
okres atlantycki, najpewniej na jego pierwszą połowę. 

EŁK Zespól do badań etnogenezy Słowian 
w Polsce północno-wschodniej Insty
tutu Historii Kultury MaterialJnej 
Polskiej Akademii Nauk. 

Badania prowadził mgr Jan Trzeciakowski. Finansowal P AN. 
Drugi sezon badań. Stanowisko otwarte, piaskowe, nad jezio
rem z okresu schyłkowego paleolitu (i mezolitu?). 

Stanowisko było wstępnie badane w ub. roku. Zajmuje ono obszar 
ok. 4 ha pomiędzy Jeziorem Ełk i Szarki. W jego sąsiedztwie wystę.puje 
kilka innych stanowisk, w tym dwa o podobnym do niego charakterze 
kulturowym. 

W czasie prac wykopaliskowych założono 3 wykopy o łącznej po
wierzchni 202 m2 oraz 50 sondaży zwiadowczych. 

Wykop usytuowany na plateau, ok. 30 m od krawędzi wysoczyzny, 
dostarczył bardzo bogatego i dobrze izolowanego w przestrzeni skupienia 
zabytków. Skupienie posiadało kształt nieregularnego owalu o wymiarach 
9 X 6 m. Jego inwentarz liczy 4 693 zabytków krzemiennych, w tym 
444 narzędzi i zbrojników oraz 140 rdzeni i odpadków technicznych spe
cjalnej obróbki rdzeni wiórowych. W skupieniu znaleziono też 2 obłupnie 
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nanędzi siekierowatych, wykonane ze skał krystalicznych. W inwenta
rzu krzemiennym znajduje się jedno ostrze Świderskie (przepalone), frag
ment takiego ostrza, ostrze trzoneczkowe bez łuskania spodniego, wiórki 
"Borki", zbrojniki mikrolityczne atypowe, rdzenie dwupiętowe małe i 
średnie, półsurowiec z rdzeni dwupiętowych dużych, rdzenie jednopiętowe 
m ikrolityczne, rylce różnych typów, drapacze w większości odłupkowe, 

w tym podkrążkowe i krążkowe oraz łączone z rylcami. Bardzo ubogo 
reprezentowane są w inwentarzu przekłuwacze (2 + 2?), pazury {l szt.), 
noże obrobione i inne formy. Prawie zupełny brak form narzędzi doraź
nego użytku oraz silnie zniszczonych w pracy lub wielokrotnie naprawia
nych, typowych dla wielu podornowych stanowisk mezolitycznych. In
wentarz cechuje stosunkowo wysoki procent narzędzi. Według wstępnej 
oceny doc. dr R. Schilda skupienie to przedstawia najbogatszy z dotych
czas nam znanych zespołów cyklu przemysłowego mazowszańskiego. 

Wykop 2, usytuowany na stoku wysoczyzny dla sprawdzenia zago
spodarowania tego odcinka terenu stanowiska, nie dostarczył skupienia 
zabytków, a jedynie pojedynczo rozproszone okazy i potwierdził zebrane 
w tym zakresie obserwacje na podstawie występowania materiału za
bytkowego na powierzchni terenu. 

Wykop 3, usytuowany około 70 m na zachód od pierwszego dostarczył 
dobrze izolowanego skupienia, jednak o nieco innym inwentarzu kulturo
wym. Inwentarz tego skupienia odpowiada typalogicznie zespołom schył
kowo-paleolitycznym, przeważają w nim ilościowo rylce nad drapaczami 
i brak zupełnie form typowo mezolitycznych, w tym silnie zużytych 
i wielokrotnie naprawianych narzędzi skrobaczowatych. 

Stanowisko zasługuje na dalsze szczegółowe badanie. Na stanowisku 
nie powinna być prowadzona głęboka orka, jak to miało miejsce dotych
czas. 

KOZŁOW, pow. Jędrzejów 

Stanowisko l 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter. Finansowal Uniwersy
tet Jagielloński. 
Pierwszy sezon badań. Osada z materiałami schyłkowopaleo
litycznymi i mezolitycznymi. 

Stanowisko położone jest na niskiej wydmie, w dużej częsc1 znisz
czonej. W obrywie drogi znaleziono ponad 100 wyrobów k~emiennych. 

W miejscu najgęstszego występowania artefaktów założono wykop 
o pwierzchni l ara. Z terenu wykopu pochodzi ponad 2 600 wyrobów 
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krzemiennych, w głównej mierze skupionych w obrębie krzemienicy o 
średnicy kilku metrów. Część krzemienicy została uszkodzona. Poza sku
pieniem wyroby występują w znacznym rozrzedzeniu, stanowiąc mini
malny procent wyrobów odkrytych na terenie wykopu. Materiały zalegają 
w ·ogromnej większości w warstwie iluwialnej gleby typu bielicowego; 
niewielka ich część zalega w warstwie bielicy, pojedyncze okazy · we 
współczesnej próchnicy. 

Wśród materiałów mezolitycznych należy wymienić kilkanaście rdze
ni, głównie jednopiętowych wiórowych i sto kilkadziesiąt narzędzi z prze
wagą zbrojników. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią trójkąty. 

Występują również pojedyncze tylczaki, półtylczaki, zbrojniki typu Wie
liszew i trapezy. Zbrojnikom towarzyszą rylcowce. Z narzędzi innych naj
liczniejsze grupy stanowią drapacze i wióry retuszowane. 

Inwentarz mezolityczny ma charakter mieszaniny różnokulturowej; 

zapewne, przynajmniej częściowo, jest mieszaniną machaniczną co naj
mniej dwóch różnych kultur. 

Inwentarz schyłkowopaleolityczny jest znacznie uboższy. Składają 

się nań narzędzia i ich fragmenty w liczbie kilkunastu, lub ewentualnie 
parudziesięciu i zapewne część wiórów. Przeważają drapacze, występują 
również wióry retuszowane i półtylczaki, w pojedynczych wypadkach 
podwójne. Znaleziono również nieliczne wióry z rdzeni dwupiętrowych. 
Inwentarz ten nawiązuje najbliżej do tradycji madleńskich. 

KRAKOW, ul. Spadzista 

Stanowisko B 

(patrz także: Uzupełnienia 69) 

Katedra Archeologii Folski 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadzili doc. dr Janusz K. Kozłowski, dr Henryk 
Kubiak i mgr Elzbieta S'achse-Kozlow.ska. Finansowal UJ: ' · 
Trzeci sezon b&dań. Stanowisko lessowe z okresu górnego 
paleolitu. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe stanowiska górnopaleolitycz
nego przy ul. Spadzistej. Wykonano szurfy polooone na stoku po stronie 
południowej wzniesienia, na którym znajduje się stanowisko, pomiędzy 
ostańcem skalnym ze zbadanymi w ub. latach obiektami mieszkalnymi 
kultury "wschodniograweckiej", a głównym garbem Wzgórza Bronisławy. 
Badania te pozwoliły na wyróżnienie szeregu poziomów kulturowych, a 
mianowicie: 

.. . 
l. W lessie najwyższym, pokrywającym warstwę kulturową "wschodnio

grawecką", odkryto dwa poziomy górnopaleolityczny·ch pracowni krze!.. 
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m1emarskich nastaw10nych na produkcJę półsurowcca wiórowego W 
pracowniac;h tych. przebadanych dotychczas na mewielkieJ przestrzem. 
odkryto kilkaset wyrobów krzemiennych. główme obłupn1. rdzem 
'półsurowca oraz odpadków Przewaza technika rdzenia Jednopodstawo
wego ~ pełną zaprawą Cechy półsurowca nawiązują do materiałów ~ 
dolnego .poziomu pracowm w Piekarach Ua. zalegających także w naJ
wyższym lessie . 

2 W szurfie NR 2 położonym naJdaleJ od głównego wykopu w ~QtiUnku 
południowym. odkryto poziom kulturowy , wschodmograwecki'' ~ale
gający w stropie częściowo <>olifluowanym gleby kopalneJ pokryteJ 
najmłodszym lessem Nieliczny mwentarz wykryty w tym szurfie róż
m . się nieco od lespołu pochodzącego t głównego wykopu. szczególnie 
w formach wiórków tyleowych oraz wiórowców 

3 W tym samym szurfie w niżeJ lalegającym poZ10m1e Lessu mewiełkleJ 
m1ąższośc1 (pom1ędzy wspommaną wyżeJ glębą kopalną, Ct niżeJ wy
~tępującym kopalnym iluwium. pokrywającym dolny dużeJ miąższości 
poziom lessowatych glin) odkryto wyroby typu oryniackiego. nieliczne 
ale bardzo typowe (drapacze wysokie wiórek typu pseudo.:.Dufour 
fragm wiórowców) 

Wkonano także mew1elk1e poszerzeme wykopu z lat poprzedmch 
w kterunku zachodnim, stwierdzaJąc występowanie nowego skupiska kośc1. 
które prawdopodobme Jest związane z trzecim obiektem mieszkalnym zbu
dowanym z kości mamutów 

Baclama będą kontynuowane w 1971 1 

LI~Y, pow W olsztyn "Zakład ArcheologiJ 
Wielkopolski 1 Pomorza 
Instytutu Historii Kultury 
MatenalneJ PAN w Poznamu-

Bactama prowadzi dr M1chał Kobus1ewtcz 

" 

Finansował Instytut Historu Kultury MatenalneJ PAN Drug1 
sezon badań ·ątanow1sko na plaskowożwirowym tarasie jezier
nym. Starsza faza paleolitu sc~yłkowego 

Stanowisko leży na północneJ krawędZI Jezwra Małe Lmy, ok. 11} m 
na zachód od rowu łączącego to Jezior.o z Jeziorem Wąchabno. (W spra
wożdaniach ubiegłorocznych mylnie opublikowane Jako leżące na tere
nach powiatu Sulechów) 

Wyeksplorowano dalsze 30 m2 stanowiska rozszerzaJąc wykopy ubie
głoroczne Liczba wyrobów krzemiennych uzyskanych drogą eksploracji 
wzrosła ze 104 do 409 szt Wyróżniono w tym 39 narzędzi, 7 rdzeni 1 je
den obłupień oraz licme wióry, odłupiO 1 odpadk1 produik"Cji lk:r2emieniar-
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skiej . Wśród narzędzi znajdują się dwa jednozadziorce hamburskie. dra
pacze, rylce, pazury. półtylczaki 1 wióry o retuszowanych krawędzia-ch 
Podczas badań tegorocznych natrafiono na stosunkowo bogatą koncentra
cję wyrobów na przestrzeni kilku metrów kwadratowych 

Zdobyty dotychczas inwentarz krzemienny pozwala stw1erdzit. w 
mamy do czynienia ze stanowiskiem kultury hamburskieJ, które należy 
datować na najstarszy Dryas Jest to na ·raiie pierwsze stanowisko t e) 

kultury na ziemiach polskich Konieczne są dalsze badania 

LUTA, pow Włodawa 

Stanowiska "Górki" 1 ,,Sosnowe•· 

Zakład Faleolitu Instytutu 
Historii Kultury Materialne] PA::': 

w Warszawie 

Badania prowadziła dr Hanna Więckowska. 

Finansował Instytut Historii Kultury MaterialneJ PAN. Czw.a2· 
ty sezon badań . Stanowiska piaskowe schyłkowopaleolityczne 
1 mezolityczne. 

S t a n o w isk o l "Górki" (wydma) 

Przebadano łącznie 77 m" powierzchni (za wszystkie sezony - 3·35 
m2). Uzyskano ok. 8 .. 000 okazów krzemiennych, 251 rdzeni 1 narzędzi, 302. 
drobnych ułamków koś.ci oraz 329 różnej wielkości kamieni, całych 1 

okruchów 
Celem prac było zorientowanie się w zasięgu stanowiska 1. jego wiel

kpści oraz uzyskanie podstaw do rozdzielenia całości materiału według 
przynależności kulturowej (sezony 1965 1 1968, oprócz mezolitu, dostar
czyły także zabytków późnopaleolitycznych). Założono 5 rowów sondażo
wych, w różnych punktach obiektu. 

Stwierdzono, ze skupienie zabytków, śledzone od pierwszego sezo
nu badań, zachowuje kierunek SE-WN 1 ma bardzo daleki zasięg, dłu
gości kilkudziesięciu metrów Materiał krzemienny, wykopany w sezo~ 

nach 1969 1 1970, jest wolny 'Od domieszek i reprezentuje młodszą fazę 
cyklu narwiańskiego. 

Stanowisko Luta I należy do bardzo dużych 1 bogatych, 1 ma war
tość dla poznania: a) osadnictwa mezolitycznego wschodniec~ terenów 
Polski, b) wschodniego zasięgu cyklu narwiańskiego, c) młodszej f.azy 
cyklu narwiańskiego, reprezentowanej dotąd przez pojedync?;e stanowi
ska z Mazowsza Obecnie bęqzie już możliwe wydzielenie z zespołu za
bytków późnopaleolitycznych 

Badania stanowiska I uznano za zakończone 



S t a n o w isk o III "Sosnowe". 

Usytuowane jest na prawym brzegu Krzemianki, na krawędzi tara
su Wydmowego, na północny-zachód od stanowiSka Luta I (odległość oko
ło ·500 m). W roku ,1969 wykonano rów sondażowy (11 m2) celem zorien.
towania się w miejscu występowania zabytków. Dwa kolejne rowy son
d~żowe w roku 1970 (31 m2) usytuowano: na zboczu tarasu 1- jego kon
takcie z torfowiskiem -oraz wzdłuż krawędzi tarasu, w odległości około 
15 m od niej. Uzyskano łąc;z;nie (ze wszystkich rowów) około 2000 okazów 
krżemiennych, 80 rdzeni i ·narzędzi, parę ułamków kości i kilkanaście . ok
ruchów kamieni 

Stanowisko dostarczyło materiału późnopa_leolitycznego, z ~ałą do
mieszką mezolitu. Przekopana przestrzeń jest zbyt mała, aby zorientowac 
się w zasięgu obiektu, który - jak wynika z materiałów powierzchnio
wych - jest bardzo duży. Nie wiadomo również, faki jest układ pozio
my zabytków, nie zarysowały się bowiem skupienia. 

Stanowisko wymag~ dalszych · badań, także geologicznych. Stwierdzo
no, że krzemienie wystf:pują również w -obrębie torfowiska, w odległoś
ci kilku metrów od krawędzi tarasu, w piaskach, zalegających pod tor
fem. W studzienkach, które sięgnęły do głębokości około 2 m od ·po
wierzchni, nie natrafiono na drugi poziom torfu. 

NOWOGRÓD, poW. Łomża 

OSJAKOW, pow. Wieluń 

S'tanowi.5ko 3 

patrz średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
1 Etnograficzne w Łodzi 

Badania ,prowadziła mgr Ęwa Niesiołowska. 
Finansował WKZ w Łodzi. Trzeci sezon badań. Osada wielo
kulturowa z okresu mezolitu, neolitu, brązu. 

Wykopy wytyczono na wschód 1 pC:,łnoc od terenu zbądanego w 1969 r 
z zamiarem zorientowania się w · zasięgu osady. Cel ten został osiągnię
ty jedynie częściowo, w kierunku południowo-wchodnim. 

Przekopano 76 m 2 Uzyskario w sumie 8.500 zabytków. Wśród nich 
zdecydowaną przewagę mają wyroby krzemienne - około 7.900, w tym 
340 rdzeni 1 narzędzi Wśród narzędzi przeważają skrobacze 1 zbrojniki 
(głównie trapezy 1 ostrza janisławickie) . Poza krzemieniami, znaleziono 
400 fragmentów ceramiki, 120 ftag~entów polepy oraz kamienie 1 nie
co przepalonych kości Wydobyte materiały · stwarzają w dalszym ciągu 
szereg trudnośct przy sprecyzowaniu przynależności kulturowej Zabyt
ki krzemienne w ogromnej większości reprezentują typalogicznie cykl 
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wiślański (kulturę Jamsławicką) Wśród skorup przewazaJą zdecydowame 
materiały :kultury .ceramilkJ grzebykowodol'koweJ , datowane na schyłek 
neolitu Pona'dto n~ stanowisku reprezentowana Jest kultura ~cha

rów lejkowa~ych 2: fazy WIÓreckie] l kultura łużycka l lV Okresu epo
ki brązu oraz w mimmalnym stopmu kultura ceramiki wstęgowej kłu

tej i kultura ceramiki sznuroweJ 

W bieżącym sezome odkryto 2 palemska. 1 Jamę (palenisko) oraz 
3 Jamy o niewyJaśnionym charakterze (prawodpodobnie odpadkowych) . 
Jednakże najciekawszym rezultatem tegorocznych badań było odkrycie 
dużego obiektu o dość regularnym prostokątnym zarysie, lagłębionym 
znacmie .poniżeJ warstwy kulturoweJ Szereg dany<:h wskazuje. że może to 
być obiekt mieszkalny typu ziemianki W Jego wypełnisku znaleziorło 
zabytki krzemienne oraz matenały ceramiczne należące do kultury cera
f!1iki grzebykowo-dołkowe] Ziemianka została odkryta tylko częściowo . 

dlatego z szerszym omówiemem Jak 1 z mterpretacją . należy poczekać 

do chwili zakończema jej eksploracji 

Na całym wykopie odkryto 1 wyeksplorowano warstwę gleby kopal
neJ znajdującej się na przeszło metroweJ głębokości poniżeJ warstwy 
kulturowej W przeciwieństwie do roku ubiegłego zadnych labytków w 

glebie tej nie znaleziono 

POMORSkO, pow Sulechów Zakład ArcheologiJ 
Wielkopolski 1 Pomorza 
Instytut Historn Kultury 
Materialne] PAN w Poznamu 

Bactama prowadził dr Michał Kobusiewicz 
Finansował IHKM PAN Pierwszy :;ezon badan StanoWisko 
wydmowe ze schyłkowego paleolitu 1 mezolitu 

Stanowisko lezy nl:l duzeJ wydmt spoczywagceJ na drugie] terasie 
Warty. około 3 km na półno( od ws1 Pomorsko Wykop objął .60 m2 

powierzchru. Wyekspłorowano część bardzo bogatego skupiema zabytków 
krzemiennych Stwierdzono współwystępowanie zabytków schyłkowopa
leoli;ycznych 1 mezolitycznych Zespół starszy należy do kultury śwt

derskieJ WystępuJą w mm charakterystyczne Ltściakt teJ kultury Ze
spół młodszy łączyć nalezy ze starszym odcinkiem mezolitu 

Wśród liśc1akóvv zespołu paleolltycznego występuJą okazy u cechach 
typologicznych liściaków kultur niżu północnomemieckiego (ahrensbur
ska) Również w składzie typologicznym mikrolitów zespołu mezolitycz
nego występuJą okazy wskazujące na nawtązama typologiczne do kult~ 
niżu północno-zachodnieJ Europv 
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Odkryto także skład surowca krzemiennego w postaci pięciu nieob
nibiahych buł narzuto~ca kredowego zmagazynowanych w jednym miej:. 
scu. 

Zasadniczo surowcem podstawowym obu zespołów j~st krzemień : kre
dowy bałtycki. Stwierdzono jednak występowanie pojedynczych okazów 
krzemienia górnoastarckiego. Są to najdalsze znane importy tego surow
ca·w··kierunku zachodnim. 

' · • • l 

SOŚNIA, pow. Grajewo 

stanowisko 1 i 2 

SwrĘTOSZYN, pow. Milicz 

. . 
Stano',Visko l 

/ 

patrz neolit 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewski. 
Finansował WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Sta
nowisko wydmowe z okresu mezolitu i neolitu . 

. . . Stanowisko położone jest około - 500 m na wschód od północnego 
skraj:U -wsi, na kompleksie silnie rozwianych i zniszczonych wydm usypa
nych na tarasie nadzalewowej Baryczy. 

' Wykop ratowniczy I/70 założony został na zachodnim skraju stano
wiska; tuż przy krawędzi terasy Baryczy. Łącznie objął on powierzchnię 
332 m2, z której uzyskano około 3577 wyrobów krzemiennych oraz 183 

. ułamków naczyń tzw. kultury ceramiki dołkowo-grzebykowej. Materiał 
krremienny spoczywał w układzie ·bezkrzemienicowym nie licząc ułam
ków ceramiki tworzących wyraźne, ograniczone przestrzennie skupisko 
o 'sredn:icy 6,5 m. : . ... 
'' •"' ' ' . ' 

Materiał mezolityczny (nie znaleziono zabytków krzemiennych neo
litycznych) reprezentowany jest przez 98 rdzeni, 115 !trójkątów nierów
noramiennych, 4 tylczaki typu Stawinoga, 2 półtylczaki typu Komornica, 
6 półtylaczaków "innych", 18 trapezów, 43 drapaczy, 27 skrobaczy wielo
rakich, 6 rylców, 4 pazury oraz 3 obłęczniki oraz krótkie serie wyrobów 
innych~ 

Inwentarz wydaje się czysty kulturowo i reprezentuje młodszą fa
zę kultury komornickiej. W kontekście tego, nie wyjaśnioną sprawą jest 
obecność ceramiki dołkowo-grzebykowej. Związków ceramiki z materia
łem krzemiennym nie stwierdzono. 
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WIERZCHOWIE, pow. Kraków Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Jaskinia Mamutowa 

Badania prowadził mgr Stanisław Kowalski. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Osmy se
zon badań. Stanowisko jaskiniowe z okresu górnego paleolitu. 

Badania wykopaliskowe miały na celu stwierdzenie, czy istnieje moż
liwość odkrycia w zachowanej części sedymentów .poziomu z płoszezami 
z ciosu mamuta i tym samym rozwiązanie ostatniego z podstawowych 
problemów stratygraficznych, postawionych na początku najnowszej serii 
badań tego stanowiska. W związku ż powyższym założono nowy wykop 
(oznaczony jako III A) w lewej bocznej komorze jaskini, na przedłuże
niu wykopu III z lat ubiegłych. 

Na powierzchni całego wykopu odsłonięto poziom ze znaczną zawar
tością węgielków drzewnych. Leży on nad warstwą VI związaną z kul
turą jerzmanowicką, przy czym od tej ostatniej warstwy oddziela go u
twór gliniasty, określony w latach ubiegłych jako warstwy VII i VIII. 
Omawiana warstwa nosi kolejną liczbę IX. W czasie poprzednich badań 
odkryto ją po raz pierwszy w wykopie III, na niewielkim odcinku i w 
niepewnej sytuacji stratygraficznej. W warstwie znaleziono kilka niety
powych wyrobów krzemiennych, które nie pozwalają na związanie jej z 
określoną jednostką kulturową. Z jej miejsca w układzie stratygraficz
nym wynika jednak, że jest to .prawdopodobnie poziom, w którym pierw
szy badacz Jaskini Mamutowej- Jan Zawisza znalazł wspomniane płosz
eza z ciosu mamuta. Badania zaplanowane na rok przyszły powinny wy
jaśnić, czy powyższe przypuszczenie jest słusme. 

NieliCZiile, uboższe niż w roku ubiegłym materiały krzemienne ma
leziono również w warstwie związanej z kulturą jerzmanowicką (war
stwa VI). 

W czasie trwania prac wykopallskowych w Jaskini Mamutowej przy
gotowano do badań teren Jaskini (schroniska) w Mącznej Skale Dużej, 
położonej w dolinie Kluczwody na terenie wsi Biały Kościół. 



Neolit 



BARTOLTY WIELKIE, 

pow.' Olsztyn 

BlkKUPIN, pow. Znin 

Stanowisko 18 . 
• r 

~RONIEWICE, pow. Mogilno 
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patrż· wczesne 'śre~niowiecze .r'l 

'' patrz wczesne średniowiecze 

PracoWillia Archeologiczno-Konser
waitor·ska P.P. PKZ Oddział w PO
zilaniu 

Badania prowadzili mgr Edward Krause (autor sprawozdania) 
i mgr Ryszard Mazurowski. Finansował WIKZ w Bydgoszczy. 
Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielok~lturowe. Osada ot
warta grupy brzeskokujawskiej kultury •lendzielskiej, ślady o
sadnictwa kultury amfor kulistych, kultury iwieńskiej i kul
tury łużyckiej, osada otwarta kultury przeworskiej, osada ot
warta wczesnośredniowiczna i późnośredniowieczna (XII -
koniec XIII/XIV w.). 

Prace wykopaliskowe prowadzone w ramach kompleksowych badań 
ratowniczych w rejonie Jeziora Pakoskiego. Stanowisko położone jest na 
zachodnim brzegu jeziova na płaskim wzniesieniu pierwszej terasy jezior
nej, o powierzchni około 4 ha, z czego na stanowisko przypada około 
2 ha. Zagrożoną spiętrzeniem i zalaniem część stanowiska przebadano 
wykopami sondażowymi szerokości l m, lokowanymi co 20 m, a następ
nie po rozpoznaniu stratygrafii załorżono wykopy szerokoplaszczyznowe. 
Ogółem przebadano l O arów i przygotowano do badań na rok .przyszły 
7 arów. 

Stwierdzono wyraźnie osadnictwo ludności kultury lendzieJskiej (gru
pa brzesko-kujawska), ślady penetracji terenu przez ludność kultury · am
for kulistych, iwieńskiej i łużyckiej. Ponowny nawrót intensywnego osad
nictwa określa sięnadkres póŹIIlo-lateńsk'i oraz na XII-XIII/XIV w. 

Na prawie całym stanowisku odkryto obecność warstwy kulturowej, 
o miąższości dochodzącej do l m, zalegającej w większości jednak na 
złożu wtórnym, po zakończeniu zaobserwowano, że osadnictwo neolitycz
ne 'koncentruje się w półln.ocnej części, a osadnictwo późnolaiteńslkie i 
wczesnośredniowieczne w środkowej i południowej części stanowiska. N a 
neolitycznej osadzie udało się uchwycić stratygraficzne powiązania mię
dzy jamami lendzielSkimi. Niewylduczona jest tu możliwość uchwycenia 
takich powiązań między obiektami późnolateńskimi oraz między wczesno
średniowiecznymi. 
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Na neolitycznej części stanowiska od'kryto i wyeksplorowano 14 jam 
i glinianek, l grób szkieletowy oraz odkryto długi dom "trapezowaty" 
kultury lend'Zielskiej. z zabytków ruchomych tejże kultury wymienić na
leży około 10 "koralików" z muszli, fragment zdobionej bransolety koś
cianej, szydła kościane, cały szereg różnych narzędzi i odpadów krze
miennych, ułamki naczyń i kości zwierzęce oraz węgle drzewne. Grób 
szkieletowy znajdował się na osadzie, osobnik leżał na prawym boku w 
'pozycji skurczonej, z twarzą zwróconą na północ a głową na wschód. 
Przypisano obiekt kulturze lendzielskiej, ze względu na obecność w nim 
ułamków naczyń tejże kultury. Ślady domu zachowały się w postaci 
wyraźnego ciągu rowu fundamentowego. Uchwycono południową część 

chaty od węższej ściany szczytowej . W wykopach znajdowano także ułam
ki naczyń kultury amfor kulistych, iwieńskiej i łużyckiej. Z okresu póź
nolateńskiego (kultura przeworska), odkryto i przebadano 6 jam i 2 zie
mianki bardzo bagate w materiał ceramiczny i kostny, a z okresu wcze
snośredniowiecznego 13 jam, l palenisko, w których z bardziej ciekawych 
zabytków znaleziono: 5 noży, bełt kuszy, zdobioną oprawkę rogową do 
noża, brązowy esowaty kabłączek skroniowy oraz płytkę brązową - oku~ 

cie kształtu trapezowatego, zdobioną ornamentem punktowym, tworzą
cym stylizowaną wić winną oraz liście akantu, datowaną wstępnie na 
XII i I poł. XIII w. Ponadto w jamach występuje obficie ceramika calko.
wicie obtaczana, silnie profilowana, zdobiona rowkami dookolnymi i rza
dziej stempelkami czy linią falistą. 

Kontynuacja badań przewidziana jest w 1971 roku. 

CHEŁM, pow. Bochnia 

CZAJĘCZYCE, .pow. Proszawice 

DAMICE, pow. Miechóv. 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowisko l 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowisko 2 

... 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz epoka brązu 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz okres wpływów rzymskich 

Pracownia Archeologiczno-Konser
wa:tor.s'ka P .P . PKZ Oddział w Po
znaniu 
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Badania .prowadzili: mgr Ryszard Mazurowski oraz Józef Bed
narczyk i Aleksander Kośko (autorzy sprawozdania). Finanso
wał Zarząd Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej Wisły we Wło
cławku. Drugi sezon badań. Osada wielokulturowa - neolit: 
grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej, kultura amfor 
kulistych, lkult\M'a łużycka (V. okres epoki brązu - Hallstatt)', 
kultura przeworska, ślady osadnictwa wczesnośredniowiecz
nego. 

Badania na stanowisku Dobieszewice 2, są częsc1ą szeroko zakrojo
nej akcji badawC'Zej, podjętej w związku z zamierzonym piętrzeniem wód 
Jezi01ra Pakorskiego. 

Przekopano powierzchnię 4,5 ara, rejestrując obecność warstwy kul
tut:owej (prawdopodobnie na złożu wtórnym) w SE części stanowiska 
oraz 27 obiektów- jam i glinianek. Jedna jama kultury amfor kulistych, 
3 kultury łużyckiej, 21 kultury przeworskiej oraz 2 o nieustalonej przy
należności (bez materiału źródłowego). 

Odsłonięto całkowicie zarys budowli trapezowatej kultury lendziel
skiej i zakończono rozpoczętą w ubiegłym sezonie jej eksplorację. Po
siadała ona następujące wymiary: długość całkowita - 26 m, długość 
szerszej ściany szczytowej - 7 m, węższej - 2 m. Zastosowana metoda 
eksplo:tacji pozwoliła na zaobserwowanie pewnych szczegółów konstruk
cji budowli. Sygnalizowane w "Informatorze 1969" ślady drugiego domo
stwa tego typu okazały się naturalnym układem warstw. Na uwagę za
sługuje odkrycie w części SW stanowiska zgrupowania jam w typie ,,gli
nianka" (kultura przeworska). 

Charakter pozostałych obiektów oraz źródeł ruchomych jest zasad
niczo typowy dla tego rodzaju stanowiska. 

IGOŁOMIA, pow. Proszawice Zakład Archeologii Małopolskiej 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN w Krakowie 

Badania prowadził mgr Jacek Rydzewski. Finansowal WKZ 
w Krakowie. Osada neolityczna kultury lendzielskiej i pro
mienistej. Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich i wcze
snego średniowiecza. 

Prace wykopaliskowe na stanowisku Igołomia-Park miały charakter 
ratowniczy w związku z budową instalacji c.o. Założony wykop posiadał 
kształt długiego rowu o szerokości l m i rozciągał się na przestrzeni 
103m, powierzchni 1,03 ara. 
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Prowadzone badania potwierdziły istnienie bardzo intensywnego o
s~dnictwa prahistorycznego w rejĆmie Igołomii. Na badanym terenie 
(103 m2) odkryto 31 obiektów archelogicznych pochodzących z neolitu i 
okresu rzymskiego. Układ w~rstw glebowych i kulturowych był różny 
w poszczególnych partiach wykopu ze względu na położenie miejsca ba
dań, które obejmowało załom drugiej terasy Wisły. Warstwa humusu w 
części wykopu położonej ponad załomem terasy wynosiła okoł 40~50 
cm, natomiast ta sama warstwa w części wykopu położonej na stoku te
rasy posiadała miąższość maksimum 30 cm i zalegała bezpośrednio na 
calcu. Warstwa ta zawierała przemieszaJny materi1al archeologicmy, .lgłów

nie z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza. 
l 

. Ogółem, na całym badanym obszarze odsłonięto 29 jam, l grób :Zwie-
rzęcy 'oraz l palenisko. Wg wstępnych ustaleń można stwierdzić, 'że na 
badanym stanowisku najliczniej była reprezentowana kultura ceramiki 

: ! 
promienistej (16 obiektów, w tym pochówek świni) oraz kultura lendziel-
ska (90 obiektów). Obiekty te nie zostały ze wzgędu na charakter · prac 

l 

'Wyeksplorowane całkowicie, jednak możliwe do przeprowadzenia obser-
wacje wykazały, że posiadały one w rzucie zarys kolisty lub o~a~ny, 

natomiast w ·profilu były trapezowate. 

Zabytki z innych okresów to ceramika rzymska, która wystąpiła w 
jamie XVI oraz w dość dużej ilości w wyższych partiach warstwy ·kul
turowej, znajdującej się ponad obiektami. Prawdopodobnie do tego ·ok
resu zaliczyć należy palenisko na arze 77 /D. Oprócz wspomnianych ·. za
bytków wystąpoły nieliczne skorupy wczesnośredniowieczne, nie p'~wią
zane z żadnymi obiektami. 

JANIKOWO, pow. Inowrocław 

JANKOWO, pow. Inowrocław 

KOBYLNIKI, pow. Busko-Zdrój 

Stanowisko 4 

pat rz okres wpływów rzymskich 

patrz okres halsztacki 

Zespół Badań nad Polskim 
Sredniowieczem Uniwersytetu 
Warszawskiego i Folitechniki 
Warszawskiej 

Badania prowadzili dr Jerzy Pyrgała i mgr Wiktor o~·rzej'a. 
Finansował Zespół Badań nad Polskim Sredniowieczem 'UW · i 
PW. Dziesiąty sezon badań. Cmentarzysko neolityczne. 
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\n trakcie posźukiwania cmentarzyska dla zespołu osad z okresu wpły
wów rzymskich, natrafiono na neolityczne cmentarzysko szkieletowe, na 
szczycie rozległego wzniesienia, ciągnącego się wydłużonym klinem mię
dzy . doliną Nidy, a podmokłym zakolem aluwialnym, tzw. "Parszywym 
B.laniem". Cmentarzysko jest 'zldkhli.zowane około 450 m na wschód od 
·odkrytego w tym sezonie i na tym wzniesieniu lateńsko-rzymskiego cnien
tarzyska ciałopalnego. W związku z informacjami ludności o luźnych z'na
le.tis1kach założono wyikop, sięgający dd. zachodn~ego sikfunu, "Wygonu", 
pŻ-zez jego kulminację i stdk wzniesienia ku krawędzi "Parszywego Bło
nia". Odsłonięto przy tym całlkowicie profii wychodni ·gliny w miejscu jej 
eksploatacji przez miejscową ludność. Profil o długości olroło 80 m głę

bokości do 1,5 m ukazał stratygrafię kulminacji wzniesienia i "Wygonu". 
Profilem objętych zostało szereg jam i zagłębień o bliżej nieokreśloej 

funkcji i przynależności kulturowej. Na 53 odcinku profilu odkryto grób 
szkieletowy, zagłębiony 0,5 m w gliniastym, caleowym podłożu, bardzo 
słabo rysujący się w profilu i w zarysie poziomym. Owalna komora 
grobowa o rozmiarach 1,5 X 1,1 m wypełniona była częściowo grudkowa
tą, a częściowo zlasowaną gliną z dość licznymi śladami zwęglonych i 
zoutwiałych włókien drewna. Szkielet źle zachowany (szczególnie czaszka 
i drobniejsze kości) usytuowany na południe z lekkim odchyleniem ku 
zachodowi, leżał na prawym boku, z silnie podkmczonym'i nogami. W 
nogach znaleziono uchaty dzbanek o wydłużonej szyjce zdobionej orna
mentem sznurowym, tak samo zdobiony kubek, m?łe, prymitywnej ro
boty, dość niekształtne naczyńko oraz krzemienną skiekierkę, wskazują
ce na przynależność grobu do kultury ceramiki sznurowej. 

Ze względu na duży stopień zagrożenia cmentarzyska przez eksplo
atację gliny, niezbędne jest konserwatorskie zabezpieczenie obiektu i 
przeprowadzenie w następnych sezonach prac wykopaliskowych na tym 
stanowisku. 

KORMANICE, pow. Przemyśl Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Stanowisko 2 

Badania prowadził mgr Tadeusz Aksamit (autor sprawozdania) 
i mgr Antoni Talar. Finansowało Muzeum 01«-ęgowe w Rzeszo
wie. Pierwszy sezon badań. Osada neolityczna kultury ceramiki 
wstęgowej rytej . 

Stanowisko Nr 2 położone jest w pobliżu lewego brzegu >bezimien
nego potoku. Lącmie przebadano około 14 arów, a ich rezultatem było 
odkrycie osady kultury ceramiki wstęgowej, na której prócz jam natra
fiono również na ślady budownictwa słupowego. Tak jamy jak i charak-
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terystyczne zarysy po słupach wystąpiły pod bardz<> bogatą w zabytki 
warstwą kulturową sięgającą 40-60 cm głębokości. Na wyeksplorowanej 
powierzchni odkryto całkowicie dwie chaty słupowe, 5 pozostałych natu
miast tylko częściowo. Pierwsza z całkowicie odkrytych posiada wymia
ry: 15 m długości i 6,5 m szerokości. Jej zarys i . rozmiary wytyczają 
rzędy słupów oddalonych od siebie około l m. Druga natomiast kształtem 
zbliżona jest do kwadratu, a jej wymiary wynoszą: 7 m długości i 6 m 
szerokości. Porlobnie jak w pierwszym wypadku prócz zewnętrznej linii 
słupów, wewnątrz chat biegną dodatkowo trzy rzędy słupów, występują 
one jednak rzadziej. Wszystkie chaty usytuowane są na osi północ-po
łudnie. 

Na przebadanym terenie odkryto 43 jamy. Były one kształtu owal
nego, okrągłego względnie zbliżonego prostokąta. Ich rozmiary są bar
dzo zróżnicowane. Prawie wszystkie rozlokowane są po zewnętrznej stro
nie chat, a więc od str<>ny wschodniej i zachodniej. Wynikałoby z tego, 
że spełniały one - bez względu na rozmiary - funkcje gospodarcze. 
W jednej z jam (nr 20) natrafiono na znaczną ilość zboża przypuszczal
ilie pszenicy. 

W trakcie badań znaleziono bardzo dużą ilość ceramiki, która prawie 
w całości należy do kultury ceramiki wstęgowej rytej, wśród której wy
stąpiły zarówno ceramika cienkościenna ornamentowana liniami rytymi 
jak i grubościenna pochodząca z naczyń zasobowych zdobiona przy po
mocy guzków. Znaleziono również kilka fragmentów ceramiki bukowo
górskiej. Prócz tego wystąpiły w niewielkiej ilości narzędzia krzemienne, 
z obsydianu oraz motyczki z łupku. 

W wyniku tegorocznych badań nie ustalono zasięgu omawianej osa
dy, co ze względu na występujące stosunkowo gęsto budownictwo słupo
we, wydaje się być konieczne. 

KRASNE, pow. Parczew Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. 
Finansował WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Slady 
osadnictwa neolitycznego. 

Badania miały charakter weryfikacyjno-zwiadowczy. Badaniami po
wierzchniowymi objęto obszar kilkudziesięciu hektarów, przylegający do 
jeziora Krasnego oraz objęto nadzorem archeologicznym rowy (wykonane 
przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geologicznych) o długości około 4 km, 
biegnące od wsi Maśluchy do jeziora Krasnego. 

W miejscu :zmalezienia dużej ilości ceramiki i odłupków krzemien
nych, w odległości około 350 m na północny zachód od zabudować ob. 



-27-

W-. Laskowskiego, na piaszczystej wydmie założono wykopy o powierzch
ni 2 arów. 

Materiał zabytkowy :znajdowany był jedynie w przypowierzchniowej 
warstwie o miąższości średnio 60 cm. Wydobyte zabytki ceramiczne bar
dzo drobne i poważnie zniszczone nie pozwalają na bliższe sprecyzowa
nie ich przynależności kulturowej. Jedynie na podstawie drobnych wió
rów i fragmentów narzędzi krzemiennych można stanowisko datować na 
okres młodszej epoki kamiennej. 

Nadzór archeologiczny nad wykopami wykonanymi przez Przedsię
biorstwo Poszukiwań Geologicznych poza materiałami XVII-XVIII-wiecz
nymi dał wyniki negatywne. 

KRZEMIONKI, pow. Opatów Państwowe Muzeum Archeologiczne 

Badania prowadził mgr Bogdan Balcer pod ogólnym kierow
nictwem dr hab. J. Kowalczyka. Finansowało PMA. Drugi se
zon badań. Kopalnia krzemienia z okresu neolitu i wczesnej 
epoki brązu. 

Prace obejmowały powierzchniową część szybu 5. Wewnątrz zagłę
bienia tego szybu rozkopywano dwie ćwiartki 3 X 3 m. Na poziomie 90-
-100 cm poniżej wierzchołka hałdy, w caleowej warstwie piasku wy
stąpił w przybliżeniu okrągły zarys szybu o średnicy 4,5 m. Nie przy
stąpiono do rozkopywania jego wypełniska złożonego z rumoszu wapienia. 
Natomiast krzyżowy profil hałd usypanych wokół szybu i uzyskany ma
teri ał zabytkowy pozwalają na zorientowanie się w bogatych perspekty
wach badawczych kopalni krzemienionkowskiej, skąd dotychczas nie zna
my pełnych danych stratygraficznych i opracowań inwentarzy. 

W obrębie przekrojów hałdy otaczającej szyb 5 stwierdzono nawar
stwienia usypisk górniczych (warpii) powstałych podczas drążenia oma
wianego i sąsiednich szybów. Usypiska te zalegały na piasku z częścio
wo zachowaną próchnicą kopalną. Na powierzchni hałdy występowała 
cienka warstwa próchnicy, której iluwia sięgają na głębokości 30-50 cm. 
Hałdę tworzy rumosz wapienny o rozmaitej konsystencji, miejscami po
przetykany piaskiem czystym lub z utworzoną próchnicą oraz rumosz z 
zawartością gli>ny. Są to utwory występujące na różnej głębokości w pod
łożu. Różny stopień ich zwietrzenia oraz obecność piasku z próchnicą 
świadczy o przerwach w eksploatacji badanej części kopalni, a nawar
stwienia mogą stanowić podstawę do określenia chronologii względnej kil
ku sąsiadujących ze sobą szybów. 

W obrębie wykopu stwierdzono dotychczas peryferyczne zasięgi trzech 
pracowni ·krzemieniarskich w postaci gęstych skupień zabytków krzemien
nych mlegających pod hałd·ami. Materiał zabytkowy występuje także roz-
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siany nierównomiernie w obrębie hałd. Ogółem w przebadanych 18 ffi3 
znajdowało się ponad 2400 krzemieni. Wyróżniono dzikie okruchy ··krze
mienia pasiastego (4 ·proc.) odłupki i okruchy przemysłowe, głównie z 
różnych faz produkcji siekier (około 92 proc.), zaczątkowe, nieokreślon·e 

formy rdzeniowe, zaczątkowce siekier i dłut czworościennych, jeden rdzen 
odłupkowy i jeden wiórowy, dwa hiszeznie oraz nieliczne odłupki o pro
porcjach wiórowych. Narzędzia doraźnego użytku reprezentowane b'yły 
przez odłupki i okruchy częściowo łuskane oraz charakterystyczne rtarzę
dzia zębate o ścisłych analogiach w osadach produkcyjnych kultury pu
charów lejkowatych na Wyżynie Sandomierskiej. Z narzędzi górniCzych 
znaleziono klin i pobijak z rogów. W hałdzie występowało ponadtb ·1kil
ka całych i okruchy kamieni narzutowych. 

Grupa specjalistów z Przedsiębiorstwa Poszukiwań Geofizycznych w 
Warszawie prowadziła w Krzemionkach badania metodą elektroop·órdwą 
i grawimetryczną, pozwalające na częściowe rozpoznanie rozplanowania 
podziemi kopalni bez ingerencji metod wykopaliskowych. Rokuje to duże 
nadzieje w szczególności na obszarach, gdzie nie zachował się krajobraz 
nalropalniany. 

KSIĘGNICE MAŁE, pow.Wrocław Muzeum Ślężańskie w Sobótce ' 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Noworyta. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Pie'rw
szy sezon badań. Osada wielokulturowa: neolit, epoka brązu 
- kultura lużydka. 

Stanowisko znajduje się na północnych krańcach wsi, 30 m na 'pół
noc od cmentarza parafialnego, na polu leżącym pomiędzy krzyżującymi 
się tu drogami do Będkowic i Przezdrowic. 

Wstępnymi badaniami objęto obszar o łącznej powierzchni 1,5 ara. 
Pod cienką warstwą kulturową o miąższości nie przekraczającej 10 'cm 
natrafiono na wkopane w calcową, pomarańczowo-żółtą glinę jamy osad
nicze, z których 4 o funkcji bliżej nieokreślonych, płytkie, w przybliże
niu okrągłe lub owalne wstępnie datować można na IV-V okres epoki 
brązu. 

Dwa pozostale obi~kty miały charakter mieszkalny. Starszy · z · nich, 
nieregularnie owalny o wymiarach 2,2 X 2,0 m, w .przekroju prawie pro
stokątny o płaskim dnie, zagłębiony w calcu na 70 cm zniszczony był 
częściowo przez wkopaną w jego wschodnią część półziemiankę. Ta ostat
nia bardziej płytka, nie przekraczająca 40 cm głębokości w rzucie pozio-
mym prawie okrągła miała średnicę 2,8 m. · 

Nieliczna ceramika pozwala datować pierwszy obiekt na kulturę ce
ramikf wstęgowej kłutej, drugi na kulturę pucharów lejkowatych. 



~QP<(IE, pow. Węgrów patrz okres lateński 

NOWA HUTA-Mogiła Muzeum Archeologiczne w Krako\y'i.e 
Oddział· w Nowej· Hucie .!1 

Stanowisko 62 B 

l l : . ~ 

. ' :·,·· ·' 
. ; l l ~ 

; • l .' 

Badania prowadziły mgr Marta Godłowska i mgr Małgorzata 
Kaczanowska. Finansowała Huta im. Lenina. Piąty sezon ba
dań. Osada z okresu neolitu (kultura ceramiki wstęgowej ry
tej i kultura lendzielska) i epoki brązu. 

! ~ ' . i . . 

Badana część stanowiska obejmuje tereny p~łożone na północ odob-
szarów badanych w latach poprzednich. 

Teren objęty pracami w b.r. leży w obrębie Huty im. Lenina, w związ
ku z tym został wydzielony mechanicznie i oznaczoi,ly jako Mogiła ~2 . B. 
Warstwa kulturowa i górne części jam uległy zniszczeniu podczas prac 
przemysłowych, a następnie zostały powtórnie zasypane. 

Przebadano 28 arów, na których odkryto 56 obiektów archeologicz
nych w większości datowanych na neolit. Znaczna ich część to duże ja
myr)mltury ceramiki wstęgowej rytej (odpowiadające wcześniejszej fa
zie osady). Ich układ oraz sporadycznie występujące jamy słupowe nie 
wykluczają obecności dużych ooiektów naziemnych (chat słupowych). O
biekty kultury lendzieJskiej to ubągie w materiał ceramiczny jamy za
sobowe IQ i1Jrapezowatym przek·roju. 

N a podstawie inwentarza zabytków 'i rozplanowania osady zaliczyć 
można obecnie badany teren do środkowej fazy tej kultury. Tegoroczne 
badania pozwoliły ustalić granice niewielkiej osady · kultury pucharów le
j·owatych odkrytej na tym stanowisku w ubiegłym roku. Duża osada neo
lityczna w Mogile oznaczona jako stan Mogiła 62, 62A i 6•2B w części 

północno-wschodniej, zakończona jest naturalnym zagłębieniem terenu . 
. . . r: . . ' 

NOWA HUTA-Fleszów Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Oddział w N owęj Hucie 
:d· :· ł 

Stanowisko II ha 11 
': ... :: . 

Badania prowadziła Aurelia J(ogus pod kierunkiem dr Sta
nistała Buratyziskiego .. Fin~nsowała ł,lutą im. Lenina. Pierw~zy 
sezon badań. Osada z okresu neolitu (kultura ceramiki wstęgo
wej Tytej), ślady osadnictwa kultury ~użyckiej i okresu wpły
wów rzymski~h. 

'"•'{ 
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Stanowisko znajduje się na II-giej terasie lewego brzegu Wisły, na 
zachód od stanowiska osadniczego Pleszów I. 

Odsłonięto i przebadano 9 arów. Zarysy jam, których odkrytG 34 
występowały na głębokości 60-70 cm. Warstwa kulturowa zawierała za

-bytki z okresu neolitu - nielicznie występowała ceramika łużycka i ok
resu wpływów rzymskich. Srednica jam od l do 4 m, głębokośc i 20 
do 150 cm. Jamy w przeważającej części zawierały materiał kultury ce
ramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej. W jednej jamie był ma
teriał kultury łużyckiej. W jamach znaleziono poza ceramicznymi zabyt
kami dużą ilość narzędzi krzemiennych, odłupków, l krzemienny grocik, 
3 kamienne motyczki, kilka kamiennych siekierek. 

Badania nie zostały jeszcze zakończone. Na podstawie dotychczaso
wych obserwacji można się sp<;>dziewać, że osada rozprzestrzenia się za
równo w kierunku wschodnim jak i zachodnim. 

OSJAKOW, pow. Wieluń 

S tanowiska 3 

PAWLIN, pow. Bełżyce 

patrz paleolit i mezolit 

Konserwator Zabytków Ar eheologicz _ 
nych w ILulblinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. Finansował WK Z 
w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Osada neolityczna, kul
tury pucharów lejkowatych. 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy. Stanowisko po 
łożone jest na wyniosłości około 250 m od drogi wiejskiej w kierunku 
Lublina. 

Przebadano teren zagrożony budową silosu i przeznaczony pod ko
piec na buraki o łącznej powierzchni 40m2• Badaniami .powierzchniowymi 
objęto wzniesienie o powierzchni 6 ha. W wykopach warstwa kulturowa 
sięgająca średnio 60 cm przyniosła dużą ilość fragmentów ceramiki oraz 
odłupków i fragmentów narzędzi krzemiennych z surowca świeciechow

skiego. Wśród ceramiki wyróżniono fragmenty 12 naczyń kultury pt.icha
rów lejkowatych. Z ciekawszych zabytków krzemiennych wyróżnić należy: 
dwa rdzenie, sześć wiórów (noży?), oraz kilka skrobaczy. 

Ze względu na zasiewy i późną porę roku wykopaliska przerwano, 
planując większe badania w przyszłym sezonie. 

PRUSZCZ GDAŃSKI patrz okres lateński 



PRZEMYSL 
- ul. Łukasińskiego 
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Muzeum Ziemi Przemyskiej 
w Przem)"Ślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kaperski. 
FinanSQwało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy sezon 
badań. Osada wielokulturowa: neolit, epoka brązu, wczesne 
średniowiecze. 

W trakcie ratowniczych prac wykopaliskowych, w kilkunastu wyko
pach sondażowych, pod około 2,5 m warstwą nowożytnych nasypów, od
słonięto obiekty wielokulturowej osady. 

Stanowisko położone jest na łagodnym zboczu najwyższej, zachodniej 
terasy Wiaru i jest miejscem zabudowy bloków mieszkalnych, co nie 
pozwalało na przeprowadzenie szerokoprzestrzennych badań archeologicz
nych. 

Z okresu neolitu odkryto w sumie 5 obiektów, z których na szcze
gólną uwagę zasługują dwa, kształtu prostokątnego, spełniające praw
dopodobnie funkcję mieszkalną. W obiektach oraz w warstwie kulturowej 
występowały ułamki naczyń cienkościennych zdobione ornamentem wstę
gowym rytym, a także fragmenty ceramiki grubościennej z guzkami. 
Poza ceramiką wydobyto odłupki i wióry krzemienne m.in. z obsydianu, 
miniaturową kamienną siekierkę oraz przęślik gliniany. Obiekty i mate
riał należy wiązać z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. 

Interesujący był badany obiekt o kształcie kolistym, średnicy 3,2 m, 
nieznacznie zagłębiony, o płaskim dnie. Wypełniska zawierało dużą ilość 
polepy, węgla drzewnego, kości zwierząt a w głównej mierze ułamki ce
ramiki m.in. fragmenty naczyń z dziurkami pod krawędzią, fragmenty 
placków glinianych i drobne krzemienie. Pozwala to łączyć opisany obiekt 
z grupą tarnobrzeską kultury łużyckiej. 

Natrafiono także na 3 jamy, niewielkich rozmiarów, które zawierały 
oprócz polepy i węgla drzewnego, charakterystyczne fragmenty ceramiki 
wczesnośredniowiecznej z ornamentem poziomych linii rytych oraz fali
stych. Analogiczny materiał występował w warstwie kulturowej. 

Prowadzono nadzór nad wszelkimi, budowlanymi pracami ziemnymi, 
uzyskując materiał archeologicznych z wymienionych epok. Stwierdzono 
także niewielki fragment obiektu, który przypuszczalnie stanowił piec 
garncarski. 

Badania należy kontynuować. 

ROZUMICE, pow. Głubczyce patrz wczesne średniowiecze 
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RZESZOW , Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Stanowisko 34 

Badania prowadził mgr Antoni Talar. Finanl!owało Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Pierwsz'y sezon,badań. Osada neolitycz
na kultury ceramiki wstęgowej. 

Stanowisko położone jest w dzielnicy Staromieście na wysokiej lewej 
terasie rz. Wisłok. Część stanowiska została zniszczona na skutek zmiany 
jej koryta. Tegoroczne badania miały charakter ratowniczy. 

Ogqłem prz~badano powierzchnię 2,5 . ara, na której odkryto 7 jam 
i 49 słupów będących pozostałościami po 2 chatach, które odkryto tylko cz,ę

ściowo. Chaty te zostały znisz.czc;me przez obsypal).ie się brzęgu rzeki i pr2;~z 
wkopane w nie, późniejsze jamy. Jamy te posiadają kształt wydłuipn,y 
układały się w pasy ciągnące się z południa na północ. Niektóre z nich do·
chodziły do ponad 2 m głębokości. 

Z zabytków ruchomych znaleziono znaczną ilość fragmentów naczyń lud~ 
ności kultury ceramiki wstęgowej i lendzielskiej. Wydobyto także frag
menty naczynia kultury bukowogórskiej. Oprócz tego natrafiono tu na 
znaczną ilość materiału krzemiennego (w tym także na wkładki do sierpów) 
oraz obsydianowego. 

Wyniki tegorocznych badań potwierdzają fakt gęstego osadnictwa w 
epoce neolitu w okolicy Rzeszowa. · 

SANDOMIERZ 

Kościół i Szpital św. Ducha 

S.ĄS';E'OW, .pow. Olkusz. 

Stanowisko I 

patrz średniowiecze 

.,. 
Zakład Archeologii Małopolski In
stytutu Historii Kultury .PAN, Wo-
jewód?Jki Konserwator Zabytków' w 
Kralkowie, Związkowe Muzeum Gór-
iucze w ·sosnowcu ' 

Badania prowadził mgr Jacek Lech. Finansował WKZ w Kra
kowie 'Oraz Związkowe Muzeum Górnicze w Sosnowcu. Trzeci 
sezon badań. Kopalnia krzemienia z okresu neolitu. 

Stanowisko odkryte w 1960 r. przez W. Chmielewskiego było badane 
w latach 1960 i 1962 przez A. Dzieduszycką-Machnikową. Tegoroczne pra
ce miały chara~ter r:atowniczy .. 
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Badania prowadzone metodą przekopów kontrolnych objęły obszar 14 
arów. Łączna długość wykonanych przekopów wyniosła 222m, przy szero
kości 2 m. Po zaobserwowaniu charakteru i rozmieszczenia występujących 
obiektów wykopy rozszerzono o powierzchnię 407 m2• Na takim obszarze 
odsłonięto wszystkie obiekty archeologiczne, eksplorując wybrane z nich. 

W wyniku tegorocznych prac, stwierdzono 3 rodzaje obiektów archeolo-
gicznych występujących na stanowisku: · 

l. Owalne szyby kopalniane, o szerokości w części górnej około 5-8 m 
i głębokości dochodzącej do około 4,5 m. Szybów pewnych odkryto .pięć, 
zaś w kilku innych przypadkach, przypuszczalnych szybów nie zdołano 
już zweryfikować. Szyby drążono przez warstwę lessu, by dotrzeć do 
gliny zwietrzeliskowej zasobnej w konkrecje surowca krzemiennego. 
W jednym z szybów odkryto niezawalone wyrobisko. 

2. Powierzchniowe pracownie nakopalniane, których pozostałości występu
ją w postaci tzw. "krzemienisk"- tj . zwartych płaszczyzn składających 
z krzemiennych pozostałości poprodukcyjnych. 

3. Jamy o charakterze pracownianym z pozostałościami palenisk. 

Zabezpieczono 60 skrzyń i około 200 pudełek mat€riału k·rzemiennego, 
co stanowi tylko niewielką część materiału z odkrytych szybów, jam i krze
mienisk. W chwili obecnej badany ·obszar jest już całkowicie zniszczony 
przez budowaną drogę. 

Stanowisko stwarza duże możliwości poznawcze z zakresu studiów nad 
neolitycznym górnictwem krzemienia, technologią wytwórczości krzemie
n iarskiej , wiedzą i aspektami społeczno-gospodarczymi życia społeczności 
neolitycznych. Odkryta kopalnia rozciąga się na obszar w sąsiedztwie zni
szczonego wykopem drogowym. Umożliwia to dalsze badania, wymagają

ce znacznych nakładów finansowych. 

SOŚNIA, pow. Grajewo 

Stanowisko l "Michałów" 

Stanowisko 2 

Konser wator Zabytków Archeologiez
pych w Białymstoku 

Badania prowadziły mgr Elżbieta l(<empisty i dr Hanna Wię
kowska. Finansował Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Białymst·oku. Drugi sezon badań. Stanowisko wydmowe-ba
gienne z 'O'k['esu mezolitu i neolitu (najliczniejsz.e zabyvki tzw. 
kult ury ceram~ki grzebykowej). 
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Stanowisko l "Michałów" 
Wyspa piaszczysta otoczona zatorfionymi łąkami. Badania są konty

nuacją prac rozpoczętych w 1966 r. (Zakład Faleolitu IHKM), w czasie 
trwania których uzyskano material mezolityczny, neolit~ny i wczesno
brązowy. Brak było podstaw (m. in. nieczytelna planigrafia) do rozbicia 
materiału krzemiennego lila poszczególne kultury. 

Prace miały na celu z jednej strony uzyskanie podstaw do wspomnia
nego rozdzielenia, z drugiej - zbadanie najdalszego zasięgu występowania 
zabytków i kontaktu wyspy z torfem. Eksplorację przeprowadzono, w na
wiązaniu do pólnocnej i wschodniej ściany wykopu I/66, systemem rowów 
sondażowych w kierunku pólnocnym i północno-zachodnim, wschodnim 
i południowym. Przebadano powier2lchnię 142 m2. Stwierdwno zanikanie 
zabytków w miarę posuwania się w kierunku pólnocnym ~rów sondażowy 
2 i 3), występowanie zabytków w kierunku wschodnim do obecnej krawę
dzi wyspy oraz ich zaleganie pod górną warstwą torfu (rów sondażowy l) 
oraz powiększające się zagęszczenie zabytków w miarę posuwania się w 
kierunku południ,owym (rów sondażowy 4). Jednocześnie stwierdzono brak 
skupień zabytków, charakterystycznych dla mezolitu, natomiast równo
mierne, niezbyt gęste rozproszenie tychże na dużej przestrzeni, co jest do
datkowym argumentem za neolitycznym charakterem stanowiska. Bardzo 
ważne wyniki uzyskano w wykopie wschodnim. Analiza geologiczna profi
lu wykazała istnienie tu w okresie zasiedlenia wyspy zbiornika wody, do 
którego dostały się, zmyte z partii wyższych, ceramika, wyroby krzemien
ne, kości zwierzęce i węgle drzewne. Pobrano próby do analiz palynologi
cznych i lila C 14). 

Reasumując, badalilia stanowiska l dostarczyły: 

l. Podstaw do rozdzielenia materiałów krzemiennych mezolitycznych 
i neolitycznych, i po raz pierwszy powiązania ceramicznych materia
łów kultury ceramiki grzebykowej z materiałem krzemiennym, należą
cym do niej. 

2. Materiałów do datowania warstw związanych z zabytkami neolityczny
mi. 

3. Danych do rekonstrukcji środowiska geograficznego. 

Stanowisko 2. 

Założono dwa rowy sondażowe na sąsiedniej wyspie piaszczystej zwa
nej Gównów. Stwierdzono występowanie dość licznych zabytków (krze
mienie i ceramika) lila wttÓ!r'l1ym złożu - górne wan;twy zostały zniszczo
ne przez deflację. Wstępna analiza materiału wskazuje, że jest to zespół 
mieszany mezolityczno-neolityczny. 
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Badania powierzchniowe. 

Równolegle z badaniami wykopaliskowymi przeprowadzono na krawę
dzi tarasu wydmowego i na następujących wyspach, badania zwiadowcze: 
Ostrów l i 2, Jerasów l i 2, Wysokie, Brzozowe, Moczyska, Łosiowa Gó
ra, i odkryto kilka nowych stanowisk. 

STRACHOW, pow. Wrocław Muzeum Ślężańskie w Sobótce 

Badania prowadziły mgr Halina Gosławska i mgr Elżbieta No
woryta. Finansował WKZ we Wrocławiu. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko neolityczne (kultura pucharów lejkowatych) 
i osada wielokulturowa (osadnictwo z okresu halsztackiego). 

Stanowisko znajduje się w odległości800m na północ od wsi Strachów 
i 200 m na wschód od drogi z Rogowa Sobóckiego do Kunowa. 

W bieżącym sezonie przebadano obszar o łącznej powierzchni 1,5 ara. 
W wyniku eksploracji odkryto nieomal całkowicie zniszcz,ony grób szkiele
towy kultury pucharów lejkowatych oraz obiekty osadnicze z okresu hal
sztackiego. Wśród tych ostatnich dwa miały charakter mieszkalny: 

l) dom słupowy o kształcie w przybliżeniu prostokątnym, wymiarach 
7,5 m x 5,5 m, 

2) półziemianka z paleniskiem, częściowo zniszczona na skutek eksploata
cji piasku. 

Oprócz obiektów mieszkalnych natrafiono na cztery jamy zasobowe 
sześć o funkcji nieokreślonej. 

Inwentarz ruchomy z osady stanowiły: ceramika o dużej różnorodno
ści form, jeden żelazny grocik i wydobyty w całości z półziemianki kłos 
zboża. 

Badania powinny być kontynuowane. 

ŚWIECIECHO W -LASEK 

po w. Kraśnik 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Bogdan Balcer. Finansowało PMA. Dru
gi sezon badań. Kopalnia krzemienia z epoki kamienia i z wcze
snej epoki brązu. 

Celem dalszego rozpoznania terenu kopalni wytyczono pięć wykopów 
sondażowych o łącznej długości 110 m i szerokości 1,5 m. Rozlokowano je 
w dwóch rejonach stanowiska oddalonych około 250m, położonych w gór-
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nej części stoku wzniesienia, na którym leży kopalnia o kilka do kilkuna
stu metrów wyżej niż wykopy z 1967 r. 

W wykopie III, w północnym rejonie kopalni, uchwycono strefę 

przejścia ze złoża pierwotnego w wietrzelinę opoki dwóch płytowych po
kładów krzemienia turańskiego, czarnego, nieprzydatnego do celów pro
dukcyjnych. Zalegały one na głębokości 80 i 120 cm. W wykopach III a 
i III b w niższej partii stoku liczne okruchy krzemienia czarnego stwier
dzono tylko w powierzchniowej wietrzelinie, gdzie nie był reprezentowa
ny krzemień szary, biało nakrapiany. 

Wykop IV leżał w południowo-wschodniej części stanowiska, niemal 
w kulminacji wzniesienia, na terenie gdzie szczególnie licznie znajdują 
się na powierzchni pozostałości produkcyjne, m. in. rdzenie wiórowe i wió
ry, które można łączyć z kulturą pucharów lejkowatych. Wykop IV a po
łożony poniżej oddalony był od wykopu IV o 100m. W obydwu wykopach 
podobnie jak w wykopie III b natknięto się na wykopy zniwelowanych 
chłopskich kamieniołomów. W rumoszu opoki stanowiącym ich wypełni
ska, obok nielicznych znalezisk nowożytnych zalegały doskonale zachowa
ne, liczne, pokaźnych rozmiarów, pozostałości produkcyjne ·z krzemienia 
nakrapianego. W próchnicy, podglebiu i rumoszu wietrzelinowym opoki do 
poziomu 100 cm obok materiałów ·o podobnym charakterze znajdowały się 
tylko dzikie okruchy krzemienia czarnego. 

Prace oprócz poszerzenia wiedzy o kopalni świeciechowskiej przyczy
niły się do zmiany niektórych .poglądów autora. Jak wynika z uzyskanych 
danych stratygraficznych na dużej części rozległego terenu kopalni krze
mień nakrapiany zalega w złożu pierwotnym o czym świadczy brak jego 
okruchów w pokrywie wietrzelinowej. Liczne ślady produkcyjne w tej 
strefie wskazują niewątpliwie, iż krzemień ten był tam eksploatowany 
i obrabiany, szczególnie w neolicie. Z tego okresu pochodzą znalezione 
w wykopach z 1970 r. makroskopowe zaczątkowe formy rdzeniowe, oraz 
rdzenie wiórowe i zaczątkowce siekier czworościennych. Pozostałości pro
dukcji sieki·er dwuściennych z wczesnej epoki brązu odkryto w wykopie 
III b. Ponadto występowały znaleziska najprawdopodobniej paleolityczne 
w postaci rdzeni odłupkowych o zmienionej orientacji. 

Badania 1970 r. wykazały, że kopalnia świeciechowska jest obiektem 
o wiele bardziej zniszczonym niż to wydawało się .poprzednio. Występu
ją tam liczne ślady chłopskich kamieniołomów, które bardzo poważnie 
utrudniają odnalezienie śladów prahistorycznej eksploatacji w postaci do
łów odkrywkowych lub ewentualnych szybów o analogicznych wypełni
skach złożonych z rumoszu zawierającego materiały krzemienne. W związ
ku z gospodarką rolniczą przyspieszony jest proces denudacji zboczy wznie
sienia, na którym leży kopalnia. Krzemienie, w tym liczne okazy zabytko
we, bezustannie wyorywane z podłoża są zbierane z powierzchni pól i ma
sowo wywożone poza zasięg stanowiska. W celu zachowania go dla przy-
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szłych badań wskazane byłoby wykupienie części terenu kopalni i utworze
nie tam rezerwatu archeologicznego. 

SWIELUBIE, pow. Kołobrzeg 

SWIĘTOSZYN, pow. Milicz 

Stanowisko l 

TOMICE, pow. Głubczyce 

Stanowisko A 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz paleolit i mezolit 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewski. Finansował WKZ 
w Opolu. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu neolitu (kultura 
pucharów lej•owatych i ceramiki wstęgowej kłutej). 

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono na stanowisku o
kreślonym jako A, położonym około 1200 m na półnccny zachód od półno
cnego skraju wsi Tomice, na cyplu wzniesienia o nocie 219,6 npm, w pobli
żu doliny Osobłogi i Młynówki. W roku 1969, na stanowisku tym przepro
wadzono badania powierzchniowe, w których wyniku stwierdzono, że na
warstwienia kulturowe i obiekty są silnie niszczone orką. N a powierzchni 
widoczne były wyorane zarysy 4 jam. 

W bieżącym sezonie wykopaliskowym w miejscu tym założono 2 wy
kopy o łącznej powierzchni 109 m2• Odkryto 7 jam o funkcji najprawodopo
dobniej gospodarczej, zawierających w swym wypełnisku, stanowiącym 
ciemno-brunatną próchnicę, materiał zabytkowy w postaci dużej ilości 

fragmentów ceramiki, krzemieni, polepy, kości oraż tzw. zabytków wydzie
lonych. 

W obrębie II wykopu odkryto 7 śladów po słupach, układających się w 
wyraźny kąt (narożnik), bliżej nieokreślonej konstrukcji naziemnej, w któ
rej zasięgu znajdowały się 3 lub 4 jamy. Być może, że przykryte •one były 
wspólnym dachem wspartym na pionowo wkopanych w ziemię słupach. 

WIELICZKA, po·w. Kraków patrz okres lateński 

Stanowisko XI 



TYNIEC, paw Kraków 

Stanowisko 2 (jaskinie) 
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Komisja Archeologiczna 
Oddziału PAN w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr Andrzej Żaki. ~ansowala Ko
misja Archeologiczna PAN. Pierwszy sezon badań. Jaskinie, 
neolit i epoka brązu. 

Podczas szczegółowej penetracji okolic Tyńca natrafiono na trzy, nie
znane dotąd jaskinie i schrony skalne. Znajdują się one w skałach wapien
nych na południe i wschód ,od wsi. Jedna z nich leży tuż pod wierzchołkiem 
odnogi lesistego pasma Wielogór, druga na bezleśnym szczycie Stępica, 
trzecia u stóp wzgórza Biedula, w pobliżu drogi do Krakowa. Wszystkie zo
stały wstępnie zinwentaryzowane. 

W jaskini l podjęto próbne wykopaliska. Odkrywka, założona u wylo
tu, ujawniła gruby płaszcz namulisk z różnych epok. W spągowych war
stwach znaleziono m.in. fragmenty ceramiki kultury mierzanowickiej oraz 
ułamki bliżej nie określonych naczyń neolitycznych, zapewne kultury len
dzielskiej. Prace rbędą kontynuowane w 1971 r. 

WIELICZKA, paw. Kraków patrz okres lateński 

Stanowisko XI 

WIERZCHOWIE, paw. Kraków Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Rook. Finansowało Muzeum 
ArcheologicZJile w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Taras przed 
Jaskinią Wierzchowską Górną. Stanowisko wielokulturowe od 
neolitu do czasów nowożytnych. 

Prace prowadzone na tarasie przed środkowym wejściem do Jaskini 
Wierzchowskiej Górnej były badaniami sondażowymi i miały na celu usta
lenie, czy taras przed jaskinią, z której pochodzą bogate materiały archeo
logiczne, był również użytkowany rzez mieszkańców jaskini. W dwu wyko
pach 'Sondażowych (2,5 x 4,5 m i l x l m) odkryto 4 warstwy, z których trzy 
górne zawierały materiały archeologiczne od neolitu do czasów nowożyt
nych, przemieszane, bez zachowanego układu stratygraficznego. 

Wyniki prac zwiadowczych pozwalają przypuszczać, że przebadanie ca
łego tarasu może przynieść ciekawe materiały archeologiczne, będące uzu
pełnieniem kolekcji, pochodzącej z badań J. Zawiszy i G. Ossowskiego, pro
wadzonych wewnątrz jaskini. 



WOJNOWICE, pow. Głubczyce 

Stanowisko I 
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Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr E. Tomczak. Finansował WKZ w Opolu. 
Trzeci sezon badań. Osada z okresu neolitu. 

Badania miały charakter rat'Owniczy. 
Wykop 1/70 założono na południowy wschód od wykopu 1/68. Po

wierzchnia jego wynosiła 124 m 2• Odsłonięto 11 obi~tów. Zarysy ich wy
stąpiły bezpośrednio pod warstwą orną grubości 20-30 cm, na tle lesso
wego calca. Wypełnisko jam stanowiła ciemnobrunatna lub czarna, tłusta 
próchnica, miejscami z domieszką lessu. Niektóre !Z jam ze względu na 
kształt i wymiary mogły być 'Obiektami mieszkalnymi, większość jednak 
spełniała funkcję obiektów gospodarczych. 

Uzyskano liczny materiał zabytkowy. Oprócz bardziej dużej ilości cera
miki, .polepy i kości zwierzęcych znaleziono sporo zabytków specjalnych 
(m.in. prześliki, szpulki gliniane, fragmenty ciężarków tkackich, siekierki 
kamienne, szydła i inne narzędzia kościane, rozcieracze, fragmenty żaren, 

kamienie do gładzenia, narzędzia krzemienne). 

Materiały te nawiązują :zarówno do najmłodszej fazy kultury pucha
rów lejkowatych jak też do najstarszej fazy kultury ceramiki promienistej 
(grupy bolerazkiej). Badania będą kontynuowane w roku przyszłym. 



EPO KA B·RĄZU 



BACH0RZ-CHODOR0WKA, 

pow. Brzozów 

Stanowisko I 
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Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadzili doc. dr Marek Gedl, dr Krzysztof Kac;za
nowski, mgr Danuta Burczyk, mgr Piotr Kaczanowski, mgr Mi
chał Parczewski. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Kontynuacja badań prowadzonych w latach: 1940, 1942, 1960, 

·.· 196~65. Cmentai"zysko gi"upy tarnobrzeskiej kultury łuży
ckiej z IV-V okresów epoki brązu i osada z okresu wpływów 
rzymskich. 

Badania prowadzono w południowej części stanowiska i zbadano łącz
nie 168 obiektów archeologicznych (Nr 436-603). 

W og.romnej wi~zości były to groby ciałopalne popieliilicowe- gru
py tarnobrzeskiej . Prneważnie w skład grolbu wchodziła popielnica nakryta 
miską odwróconą dnem do góry. W nielicznych tylko grobach spotykano 
mniejsze naczynia pełniące funkcję przystawek. W niektórych wypadkach 
w obrębie jednego grobu występowały dwie, lub rzadziej trzy, popielnice 
ustawione tuż obok siebie. Obok gr·obów popielnicowych spotykano nieli
czne pochówki ciałopalne jamowe, w których spalone szczątki zmarłego zo
stały złożone wprost do ziemi. Niekiedy skupienie spalonych kości nakryte 
było naczyniem odwróconym dnem do góry. W jednym wypadku w grobie 
znajdował się szkielet osobnika ułożonego głową na południowy wschód, 
wyposażony w ozdoby brązowe i naczynie. Jest to już czwarty pochówek 
szkieletowy odkryty na omawianym cmentarzysku. W gromach ciałopal
nych obok ceramiki spotykano niezbyt liczne, drobne ozdoby brązowe. 

W południowej części stanowiska, już poza zasięgiem cmentarzyska 
grupy tarnobrzeskiej, zbadano fragment osady, którą datować można na 
schyłek okresu lat·eńskiego i na okres wpływów rzymskich. Odkryte ma
teriały ceramiczne wykazują pewne różnice w stosunku do form typowych 
dla kultury przeworskiej. 

BISKUPIN, pow. Żnin 

Stanowisko 18 

BRONOWICE, pow. Mogilno 

Stanowisko l 

BRZEG GŁOGOWSKI, 

pow.Głogów 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz neolit 

patrz wczesne średniowiecze 
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BUKOW (Miłkowo), pow. Sulechów Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Zielonej Górze 

S tanowiska 2 

Badania prowadził mgr Marian Kwapiński. Finansował WKZ 
w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurha
nowe z III okresu epoki brązu. 

Stanowisko jest częścią dużego kompleksu cmentarzysk kurhanowych 
położonego na terenie Lasów Państwowych, Leśnictwo Buków. Dwa z tego 
kompleksu znane były badaczom niemieckim. Oba zostały z_niszczone je
szcze przed II wojną światową. 

Stanowisko Nr 2 poło:ż>one jest w 178 oddziale Leśnictwa Buków. Znaj 
duje się tam trzynaście kurhanów, z których 6 zalesionych starym drzewo
stanem, jest stosunkowo dobrze zachowanych. Pozostałe, ze względu na 
swą . niedużą wysokość, zostały w różnym stopniu naruszone przez głęboką 
orkę leśną. Do badań wykopaliskowych nadają się najlepiej •obiekty Nr 
8 i 11. 

Kurhany posiadają stosunkowo duże rozmiary (10-22 m), niewielką 
wysokość (40-100 cm) oraz jednakowy kształt ściętego stożka. Niektóre 
elementy ich konstrukcji kamiennych widoczne są na powierzchni. 

Badania wykopaliskowe miały na celu ustalenie chronologii i wartości 

poznawczej obiektu. Zbadano kurhan Nr l, o średnicy nasypu 19m na osi 
W-Z i 15m na osi Pn.Pd. oraz wysokości 50 cm. Na powierzchni widoczne 
były zgrupowania kamieni. W północnej części konstrukcje kurhanu za
chowane były stosunkowo dobrze. Składały się ·one z masywnego kręgu, 
zbudowanego z kamieni polnych, o średnicy 13,2 m na osi W-Z i 10 m na 
osi Pn-Pd i ułożonego na poziomie pierwotnego humusu. Ponadto w części 

północnej kurhanu, w bezpośredniej bliskości k~ęgu kamiennego, lecz po 
jego wewnętrznej stronie, odkryto dwa duże skupiska kamieni (140 x 120 
cm i 162 x 200 cm) o charakterze obwarowań. Nie stwierdzono w nich śla
dów pochówków, jedynie pod nimi odkryto po kilka mało charakterystycz
nych ułamków naczyń. Grób główny znajdował się w centrum kurhanu 
i nie posiadał żadnego zabezpieczenia. Był on silnie zniszczony i rozwle
czony na przestrzeni 3 m na osi Pn-Pd. Na jego wyposażenie złożyły s ię 
trzy amfory (?) guzowe, 9 naczyń jajowatych, trzy misy, dwa naczynia do
nicowe i jeden dzbanek. Ceramika ta jest w zasadzie typowa dla III okresu 
epoki brązu, niektóre jednak jej cechy, zwłaszcza formy mis i dwu na
czyń jajowatych posiadają nawiązania do IJI okresu tej epoki. 

Badania całego zespołu cmentarzysk będą kontynuowane. 

CHLEBNIA, pow. Grodzisk Maz. patrz wczesne średniowiecze 
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CZAJĘCZYCE, pow. Proszawice Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Hóża Mycie1ska. Finansował WKZ w 
Krakowie. Ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej i łużyckiej 
z epoki brązu, osadnictwa neolityczne z okresu wpływów rzym
skich. 

Stanowisko I w Czajęczycach zostało odkryte w czasie penetracji po
wierzchniowej dorzecza rzeki Szreniawy, przeprowadzonej w 1969 r. przez. 
Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską P.P. PKZ, Oddziału w Krako
wje. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu, po lewej stronie rzeki Szre
niawy, w odległości około 150 m na południe od zabudowań St. Kwiatka. 
Prace wykopaliskowe miały charakter wstępny. Wytyczono 4 wykopy son
dażowe ·o wymiarach 3 x 5 m, usytuowane na południowym skłonie wznie
sjenia. Stwierdzono występowanie grubej warstwy kulturowej, sięgającej 
do głębokości około l m. Stanowiła ją ziemia o zabarwieniu intensywnie 
czarnym (czarnoziem) , w obrębie której znajdowały się fragmenty naczyń 
kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich, występu
jące szczególnie na powierzchni i w górnej części warstwy, dość liczne 
ułamki naczyń kultury łużyckiej i trzcinieckiej oraz mniej liczne materia
ły związane z neolityczną kulturą ceramiki wstęgowej rytej. 

Odkryto także 5 jam, których zarysy uchwytne były dopiero na głębo
kości około l m. Były to jamy owalne, w przekroju trapezowate, zagłębia
jące się do poziomu około 2 m. 

Na podstawie wstępnie przeprowadzonej analizy materiału zabytko
wego, jamy należałoby najprawdopodobniej wiązać z kulturą trzciniecką. 
Jednakże ostateczne ich zaklasyfikowanie chronologiczne będzie możliwe 
dopiero po przeprowadzeniu dokładnej analizy całości materiału. 

CZERNIAK, pow. Mogilno 

Stanowisko 3 a i 3 

Muzeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. Finansował WKZ 
w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu. 

Stanowisko 3a 

Cmentarzysko zlokalizowano podczas prac na stanowisku 3. Położone 
jest na trasie rzeki Noteć. Przebadano 165 m 2 powierzchni cmentarzyska 
i odkryto 25 grobów, w tym 9 grobów popielnicowych, 9 grobów jamowych 
i 7 szkieletowych. 
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Groby popielnicowe występują bez bruków i kamiennych obwarowań. 
W jednym tylko wypadku grób popielnicowy podwójny nakryty był sto
sem, ułożonym z polodowcowych otoczaków. Kości przemyte i ułożone 

w porządku anatomicznym były złożone w jajowatych naczyniach lub dwu
stożkowatych o dolnej schropowaconej powierzchni. Na ogół brak naczyń
-przystawek. Wystąpiły 'One w grobie, w którym spalone szczątki złożono 
w misie i nakrytą misą. Grób ten posiadał prawodopodobnie drewniane 
obwarowanie. 

Groby jamowe były wyposażone na ogół w skorupy naczyń ułożone · 

obok pozostalości <ciałopalenia . Niektóre z nich posiadały 'kamienne obwa
rowania. Dwa z nich zasługują na uwagę- grób, w którym stos kości zo-· 
stał ułożony na czerpaku i przykryty czerpakiem oraz grób, w którym 
przepalone kości złożono na starannie wykonanym prostokątnym kamien
nym bruku. 

Groby szkieletowe, bardzo słabo zachowane z powodu dużej kwasowo~ 
sc1 gleby występowały w kamiennych obwarowaniach i bez obwarowań. 
Szkielety były ułożone czaszkami w kierunku południowym. Wyposażenie 

stanowiły naczynia w ilości 1-5, ustawione przy głowie lub w nogac~ 
zmarłego, oraz skorupy naczyń zalegające nad i ·pod szkieletem.Nielicznie 
były reprezentowane ozdoby z brązu, jak pierścionek, kółka będące ozdo
bą głowy, szpila z końcem zwiniętym w uszko i mały fragment bransolety. 

W najwyższym punkcie terasy, prawdopodobnie -centralnej części 

cmentarzyska odkryto na przestrzeni 42 m2 układ kamieni, tworzący ro
dzaj labiryntu. Stanowiły go "murki" zbudowane z granitów polodowco
wych, ułożonych warstwami od 1-3 warstw kamieni w pi'onie i 1---:-2 
warstw w poziomie. Konstrukcja kamienna była wydłużona w osi wschó4-
-zachód. Zachodni jej kraniec stanowiło prostdkątne obwarowanie kamiel}.
ne z oznaczonym korytarzem wejściowym. W obwarowaniu były złożone 
przepalone kości ludzkie, naśladując swym układem ułożenie ciała zmar
łego. We ws-chodnim lkTańcu konstrukcji ułożona 'Z wielu warstw kamieni 
skrzynia, z zaZ'l1.aczonym korytarzem wejściowym, nie zawierała szczątków 
ludzkich. Pomiędzy 'kamieniami, tworzącymi 'konstrukcję znajdowały się 
skorupy naczyń kultury łużyckiej. Groby odkryte na tym cmentarzysku, 
charakterystyczne dla grupy górnośląsko-małopolskiej 'kul tury łużyckiej, 
są rzadkością na Kujawach. 

Stanowisko 3 

Stanowisko wytypowane do badań przez Pracownię Archeologiczną 
PKZ w Poznaniu. Cmentarzyska są całkowicie zniszczone głęboką orką. 

W jednym z trzech, założonych na stanowisku wykopów, uzyskano dwa 
duże fragmenty silnie schropowaconych brzuśców naczyń łużyckich i dużą 

część misy. 
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W drugim z wykopów w warstwie próchniczej występowały luźne ko
ści ludzkie różnych osobników i różnego wieku, przemieszane z ułamkami 
ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

CZERWIENSK, pow. 

Zielona Góra 

Stanowiska: 3, 4, 5 

~onserwator Zabytków Archeologicz
lllych w 1Zielanej Górze 

Badania prowadził mgr Marian Kwapiński. Pierwszy sezon ba
dań. Cmentarzyska z III okresu ep::>ki brązu, z okresu halszta
ckiego i osada z II/ III (?) okresu epoki brązu oraz z okresu 
wczesnolateńskiego. 

Stanowisko 3 

Rozpoczęto wykopaliska ratunkowe na cmentarzysku kultury łuży
ckiej z III okresu epoki brązu, niszczonym przez prace ziemne. Stanowisko 
położone jest około 2 km na zachód od miasteczka Czerwieńsk. 

W trakcie kopania rowów kanalizacyjnych ·odkryto tu dwa groby 
ciałopalne. Nie udało się, niestety, uchwycić zespołów. Odkryto pięć waz 
guzowych, trzy naczynia jaj•owate, dzban, misę, naczynie baniaste oraz 
drobne ułamki ceramiczne. Zbadano wykop o powierzchni dwóch arów. 
Dalszych zespołów nie odkryto. Stanowisko wymaga dalszych badań. 

Stanowisko 4 

Badania na osadzie z okresu wczesnolateńskiego miały charakter ra
tunkowy. Stanowisko położone j·est 2, 7 km na zachód od miasteczka Czer
wieńsk, na nieznacznej wyniosłości wśród podmokłych łąk. W centrum 
obiektu wytyczono wykop o powierzchni 3/4 ara. Warstwa kulturowa w 
postaci brunatnoszarej ziemi o spoistej konsystencji zawierała liczne ułam
ki naczyń i węgielki drzewne. Zalega ona na głębokości 25-55 cm pod 
powierzchnią gruntu. Poniżej odkryto ślady półziemjanki o kształcie zbli
żonym do owalmego (5120 x 330 <:m), w!lwpanej w 'Ca1ec na głębokość 

40 cm. Na północ od niej odkryto pięć jam o kształcie ·owalnym i wymia
rach 60 x 40 cm do 230 x 170 cm, zawierających ceramikę, polepę i węgiel
ki drzewne. W jamie Nr 2 odkryto również stożkowaty przęślik gliniany. 
Pomiędzy jamami wystąpiły dwa owalne paleniska, zawierające spaleniznę 
i ułamki naczyń. Trzecie, większe palenisko odkryto 1,5 m na południe od 
półziemianki. W południowej części wykopu 1odkryto skupisko licznych 
fragmentów naczyń z II/III okresu epoki brązu o charakterze grobowym. 
Nie stwierdzono jednakże śladów kości, co nie pozwala jednoznacznie o
kreślić rodzaju tego obiektu. 

Osada wymaga dalszych badań. 
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Stanowisko 5 

W czasie badań powierzchniowych odkryto cmentarzysko z okresu . 
halsztackiego, około 2,5 km na zachód od miasteczka Czerwieńsk, na połud
nie od rzeczki Rokitna, przy mostku na tej rzeczce. Wymaga ono dalszych 
szczegółowych badań. 

DAMICE, pow. Miechów 

DŁUGOMIŁOWICE, pow. Koźle 

patrz wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeologicz_ 
nych w Opolu 

Badaniami kierowała mgr Elżbieta Noworyta. Finansował WKZ 
w Opolu. Cz.warty sezO'Il badań. Cmentarzysko ciałopalne z 
III okresu epoki brą?:U. 

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych z ubiegłych sezo
nów. W celu uchwycenia zasięgu cmentarzyska założono wykop na jego 
południowym krańcu. Na obszarze o powierzchni 2,25 ara odkryto 15 
grobów oraz 4 obiekty o funkcji bliżej nie określonej. Wystąpiły one na 
głębokości 30-50 cm w dwóch, wyraźnie oddzielonych od siebie grupach, 
z których każda miała kształt w przybliżeniu kolisty. Były to pochówki 
ciałopalne zarówno jamowe (6 grobów), popielnicowe (5 grobów) jak i po
pielnicowe obsypane resztkami stosu (4 groby) . Funkcję popielnicy pełniły 
przeważnie wazy dwuuche, guzowe. W jednym tylko grobie kości złożone 
były do misy. Wyposażenie grobów stanowiła przede wszystkim ceramika, 
rzadziej przedmioty wykonane z brązu. 

Poszczególne groby wkopane były w piasek zawierający gdzieniegdzie 
luźny materiał ceramiczny, zalegający pod 30 cm. warstwą orną do głę
bokości 55 cm. 

Na uwagę zasługuje obiekt Nr 32. Usytuowany on był poza zasię
giem zgrupowania grobów. Jama wkopana nieckowato w piasek wypełnio
na była szczelnie dużą ilością potłucz·onej ceramiki. Wewnątrz nie zaobser
wowano żadnych śladów kości ani popiołu. Ceramika charakterystyczna 
dla III okresu epoki brązu wiąże obiekt z okresem użytkowania cmenta
rzyska. 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno patrz okres wpływów rzymskich 

S tanowiska I 



DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowisko 2 

GLINIANY, pow.Wołów 

Stanowisko l 
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patrz neolit 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Finansował WKZ we 
Wrocławiu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury łuży
ckiej z IV-V okresu epoki brązu. 

Badania ratownicze prowadzono na rozległym cmentarzysku, nisz
czonym ek&ploatacją 'kruszywa. Przebadano obszar o powierzchni ponad 7 
arów. Odkryto i wyeksplorowano m.in. 143 groby. Większość z nich była 
nakryta i obstawiona kamieniami. Groby zalegały na głębokości od 0,25 
do 1,5 m. Wyposażenie stanowiła przede wszystkim ceramika w liczbie od 
l do 39 naczyń. Wśród wyrobów metalowych na uwagę zasługują szpila 
i kółka brązowe, złoty, zawinięty druci:k (pierścionek?) , brzytwy pólkoliste 
z rączka zaliczane do t u "talskie_g~ haczyk na ryby. 

Wydzielono groby popielnicowe, bezpopielnicowe oraz z kośćmi umie
szczonymi w popielnicy i w jamie grobowej. Stopień spalania kości słaby. 
Wstępna analiza antropologiczna (dr B. Miszkiewicza) wykazała, że wśród 
zmarłych duży procent stanowią pochówki dzieci małych i młodych ko
biet. Na szczególną uwagę zasługuje grób Nr 116. Zawierał on popielnicę 
ze szczątkami kilkunastoletniego osobnika płci żeńskiej oraz rozrzucone 
w jamie grobowej szczątki kostne dorosłego osobnika. W grobie tym odkry
to figurkę antropomorficzną. Jest ona wykonana z silnie wypalonej gliny. 
Przedstawia plastycznie wykonaną postać mężczyzny o głowie zwierzęcej 
(ptaka?). Figurka ta zapewne wiąże się z kultem solarnym, lunamym i fal
licznym. W obrębie cmentarzyska, między grobami ludzkimi odkryto 6 
grobów zwierzęcych, zawierających wg opinii doc. dr P. Wyrosta m.in. 
szczątki kostne krów oraz małych przeżuwaczy. Groby te obłożone były ka~ 
mieniami i zawierały liczne fragmenty naczyń. 

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane w najbliższym sezonie. 

GLINIANY, pow.Wołów 

Stanowisko 3 

Konserwator Zabytków Archeologicz
n)'lch we Wrocławiu 

Badania prowadził Andrzej Kudła. Finansował WKZ we Wro
cławiu. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa (epoka 
brązu i wczesnośredniowiecze). 
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W sierpniu podjęto prace ratownicze na nowo odkrytej osadzie, poło
żonej około 600 m na południowy zachód od wsi Gliniany. Założono wykop 

powierzchni 16 m2• Odsłonięto 12 obiektów nieruchomych w tym pół
ziemiankę kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu i resztki pieca oraz 
półziemiankę wczesnośredniowieczną. W jednej z małych jam znaleziono 
denarek z XI w. 

Badania będą kontynuowane. 

JASTRZĘBIEC, pow. Busko 

JEMTELNICA OLEŚNICKA 

pow. Oleśnica 

patrz wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Areheologicz
nyc~ we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Finansował WKZ we 
Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe. 
Zabytki z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich. 

Ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi objęto kurhan Nr l za
gro:hony karczunkiem drzew. Jego rozmiary u podstawy 10,5 m x 12 m 
i wysokość l, 4 m. 

W części środkowej na głębokości 0,6 m wystąpiło skupisko kamieni 
tworzących zapewne zniszczoną komorę grobową nieregularnie wydłużo
ną po ·osi północny wschód - południowy zachód. Jej wymiary 2,5 m x 
1,3 m , wysokość 0,5 m. 

Inwentarz ruchomy stanowią 2 fragmenty naczyń kultury unietyckiej 
oraz jedno naczynie silnie i wtórnie przepalone zapewne z okresu wpły
wów rzymskich. 

Flanowane są badania dalszych mogił. Ogółem w pobliżu wydzielono 
ponad 30 kurhanów zalesionych i poważnie zniszczonych leśną orką. 

KĄTY, pow. Włocławek Muzeum Kujawskie we Włocławku 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Janina Dąbrowska. Finansowały WKZ 
w Bydgoszczy, Muzeum Kujawskie we Włocławku i Zarząd 
Dróg Lokalnych w Milęcinie. Pierwszy sezon badań. Stanowi
sko wielokulturowe: cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki 
brązu, osada z okresu wpływów rzymskich, osada wczesnośred
niowieczna, liczne ślady osadnictwa średniowiecznego. 
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Stanowisko ;położone jest na prawym brzegu Zgłowiączki na skraju 
tarasy rzecznej, mającej tu charakter stromej skarpy. Od strony południo
wej otocoone jest pradoliną niewielkiego dopływu Zgłowiączki. Znajduje 
się na czynnej piaśnicy i w najbliższych latach w całości zostanie wyeksplo
atowana. Badania ratownicze objęły północną i wschodnią część stanowi
ska w kierunku której posuwa się odkrywka. 

Przebadano obszar 5 arów. Odkryto dziewięć grobów kultury łuży
ckiej z IV-V okresu epoki brązu. Ze względu na płytkość zalegania (20-
--40 cm) większość grobów jest zniszczona, wszystkie były popielnicowy
mi o słabo czytelnych zarysach jam. W jednym stwierdzono fragment bru
ku kamiennego. Na wyposażenie grobów złożyły się czerpaki, kubki, na
czynia kształtu workowatego o powierzchni schropowaconej. Popielnice 
posiadają brzusiec kształtu dwustożkowatego o zaokrąglonym załomie i wy
soką cylindryczną szyjkę. Dolna część brzuśca schropowacona, jego załom 
zdobią żło'bk'i na przemian skośne. PrZ:edmi·oty metalowe w grobach repre
zentowane są przez dwa sierpy brązowe z guzi'kiem, spiralki z drutu brą
zowego oraz fragment taśmy brązowej. 

Odsłonięto ~ównież półziemiankę i szereg jam z okresu wpływów 
rzymskich. Półziemianka o kształcie wydłużonego owalu i wymiarach 
4,5 m X 3 m. Wypełniała ją brunatnoczarna ziemia mocno nasycona ma
teriałem ceramicznym. Znaleziono w niej też przęślik gliniany kształtu 
dzwonkowatego ornamentowany pionowymi liniami rytymi i pionowymi 
rzędami nakłuć. W jamach na ogół kształtu okrągłego i o przekroju niecko
watym znaleziono bardzo dużo fragmentów ceramiki zdobionej ornamen
tem skośnie kratkowanym lub o lśniącej powierzchni czarnej, dwa minia
turowe naczyńka i duże skupisko dużych przęślików glinianych o podsta
wie prostokątnej i przekroju podłużnym kształtu trójkąta o zaokrąglonym 
wierzchołku. 

Znaleziono też 'trzy jamy WJC.Zesnoś~edniowiec2lne. J eldna tz 'nich owalina 
o rozmiarach 3 x 2 m i częściowo przecina jamę rzymską. Jamy wypełnia 
intensywna czarna ziemia. Znaleziono w nich fragmenty naczyń obtacza
nych na kole i ornamentowanych liniami falistymi, gliniany przęślik 

kształtu dwustożkowatego, żelazny haczyk do wędki oraz kilka fragmen
tów meakreślonych przedmiotów żelaznych. 

P.oza tym w humusie znaleziono liczne fragmenty ceramiki tocznej na 
kole, które datować można na XIV-XV w. 

W roku 1971 badania będą kontynuowane. 

KIETRZ, pow~ Glubczyce 

Stanowisko l 

Katedra Archeologii Folski 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w (Krakowire 
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Badania prowadzili doc. dr Marek Gedl, dr Krzysztof Kacza
nowski, dr Joachim Śliwa, mgr Urszula Sularz. Finansowały: 
Katedra Archeologii UJ, Zakład Antropologii UJ i PPRN w 
Głubczycach. Kontynuacja badań zapoczątkowanych w 1956 
roku. Cmentarzysko kultury łużyckiej (schyłek II, III i IV okre
su epoki brązu, wczesny okres lateński) i kultury celtyckiej 
(okres lateński). 

Prace badawcze prowadzono w zachodniej części stanowiska w nawią
zaniu do ·obszaru przebadanego w latach poprzednich. Zbadano 186 obiek
tów archeologicznych (nr '1778-1963). 

W najstarszej części cmentarzyska odkryto szereg grobów, które nale
ży zaliczyć do najwcześniejszej fazy kultury łużyckiej na Śląsku. Były to 
pochówki ciałopalne popielnicowe, datowane na schyłek II okresu epoki 
brązu, wyposa:źlone w ceramikę ni'esłusznie zaliczaną w dawniejszej litera
turze do kultury przedłużyckiej. Znaczną większość wśród zbadanych o
biektów stanowiły małe groby ciałopalne popielnicowe lub bezpopielnico
we - jamowe, datowane na III okres epoki brązu. Pomiędzy małymi 
pochówkami ciałopalnymi odkryto cztery duże groby także datowane na 
III okres epoki brązu. Groby te założ·one zostały w dużych owalnych ja
mach, w obrębie których wyróżniono zarysy czworobocznych trumien. 
Na dnie trumny rozsypane były spalone kości. W jednym z grobów tego 
typu trumna z warstwą spalonych kości na dnie, ustawi<ma była pomiędzy 
dwoma słupami wkopanymi w dno grobu. Groby te znane są dotąd tylko 
z cmentarzyska w Kietrzu. Mają one pewne nawiązania do grobów kultury 
przedłużyckiej. 

W północnej części cmentarzyska odkryto kilkanaście grobów ciałopal
nych, popielnicowych, datowanych na IV ·okres epoki brązu. Natomiast w 
zachodniej części stanowiska, już poza zasięgiem zgrupowania grobów z 
wczea .... ~j fazy kultury łużyckiej, zbadano kilka pochówków ciałopalnych 
wyposażonych w ceramikę późnołużycką. W jednym z grobów tego typu 
znaleziono brązową zapinkę pochodzącą już z wczesnej fazy okresu lateń
skiego. Odkrycia te pozwalają na wyróżnienie wczesnolateńskiej fazy na 
cmentarzysku kultury łużyckiej w Kietrzu i stawiają w zupełnie nowym 
świetle zagadnienia związane ze schyłkiem kultury łużyckiej na Górnym 
Śląsku. 

W dalszym ciągu badano zgrupowanie grobów kultury celtyckiej wy
różnione przed dwoma laty w zachodniej części stanowiska. W 1970 roku 
odkryto jeszcze jeden pochówek szkieletowy kobiety wyposażonej w brą
zowe bransolety i zapinki żelazne oraz dwa groby ciałopalne spalone kości 
złożone były w toczonych popielnicach, a w skład wyposażenia wchodziły 
ozdoby brązowe i żelazne. W jednej z popielnic natrafiono na szczątki 
orzechów laskowych. W celtyckiej części cmentarzyska odkryto rów funda-
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mentowy zagadkowej budowli(?) wzniesionej na planie kola. W dno rowu 
wkopane były słupy, które zapewne tworzyły konstrukcję nośną owej bu
dowli. Przeznaczenie tego obiektu nie jest wyjaśnione. Zapewne jednak 
wiąże się on z cmentarzyskiem kultury celtyckiej. Świadczą o tym ułamki 
ceramiki celtyckiej znalezi·one w wypełnisku rowu fundamentowego. 

KLESZEWO, paw. Pułtusk 

KOPCIE, pow. Węgrów 

KRZEMIONKI, paw. Opatów 

KSIĄZEK, paw. Kłodzko 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz okres lateński 

patrz neolit 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne we Wrocławiu. Czwarty sezon badań . Stanowi
sko osadnicze wielokulturowe. Chronologia : III okres epoki brą

zu, V okres epoki brązu- Hallstatt, okres wpływów rzymskich , 
wczesne średniowiecze . 

Założono wykopy o łącznej powierzchni 14 arów. Odkryto kilkanaście 
jam z różnych okresów oraz 2 domy słupowe z okresu wpływów rzym
skich, ponadto kilkaset śladów po słupach. 

Ruchomy materiał zabytkowy stanowiła wyłącznie ceramika. Badarua 
na obiekcie zostały zakończone . 

KSIĘGNICE NOWE, 

pow. Wrocław 

KWACZAŁA-SPALONA, 

paw. Chrzanów 

Stanowisko 7 

LUBARTOW 

patrz neolit 

patrz okres halsztacki 

patrz okres halsztacki 



ŁĘKI MAŁE, pow. Kościan 

Stanowisko l 

-54-

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Mieczysława Piaszykowa. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Kurhan z I okresu epoki brązu kultury unietyckiej. 

W·znowiono prace na cmentarzysku kurhanowym ludności kultu.ry unie
tyckiej w Łękach Małych (badano je uprzednio w latach 1935, 1953-1957). 
Wykopaliska objęły szczątkowy kurhan Nr VI, który uległ zniszczeniu w 
czasie budowy toru kolejowego pod koniec XIX wieku. Znaleziono w nim 
wówczas brązowy sztylet typu unietyckiego oraz szpilę uszatą. Ponieważ 
w innych kurhanach wystąpiły groby boczne przy samej krawędzi mogiły 
postanowirono wzn·owić wykopaliska. Wymiary za.chowanej części kurha
nu wynoszą- 34,5 m w linii wschód-zachód i 7,5 m w linii północ-połud
nie. Najwyżej wznosi się część wschodnia- około 2,5 m. Nasyp kurhanu 
tworzył sypki piasek, w którym występowały grudki lub soczewki gliny. 
Ponad calcem udał·o się zaobserować resztki pierwotnej próchnicy. Stwier
dzono, że kurhan zbudowany został na naturalnym niewielkim wzniesie
niu. We wschodniej części nasypu znaleziono kilka skupisk kamieni oraz 
zabytki krzemienne (łuszczniki , rdzeń, zaprawiaki) mezolityczne i neolity
czne. N a najniższym poziomie nasypu odkryto pozostałość skupiska kości, 
prawdopodobnie zwierzęcych <Oraz 2 skorupy kultury unietyckiej . 

Kurhan zostanie zrekonstruowany (w zachowanych wymiarach). 

MACHOW, pow. Tarnobrzeg 

Stanowisko 6 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr, mgr Adam i Janina Kraussowie. Fi
nansował WKZ w Krakowie. Osada kultury łużyckiej z V okre
su epoki brązu i okresu halsztackiego. 

Przeprowadzono prace wykopaliskowe na terenie osady •kultury łuży
ckiej, zlokalizowanej na terasie wiślanej, w pobliżu odkrywkowej kopalni 
siarki. Przebadano teren około l ara ·odkrywając 15 jam kolirstych, owal
nych i nerkowatych o wymiarach 90-240 cm x 90 - 180 cm, głębokich do 
80 cm. Wypełnisko jam stanowiła zmieszana z piaskiem szarobrunatna 
próchnica, w której występowały grudki polepy, węgla drzewnego i kamie
nie. Materiały ceramiczne stanowiły ułamki waz, garnków, mis, czer.paków, 
placków oraz przęśliki. 



MYMOŃ, pow. Sanok 

NOWA HUTA-·Mogiła 

NOWA HUTA-PLESZEW 

NOWA SÓL-KOSERZ 

Stanowisko 2 
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patrz średniowiecze 

patrz neolit 

patrz neolit 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w !Zielonej Górze 

Badania prowadzili mgr A:dam Kołodziejski, mgr Andrzej 
Marcinkian (autor sprawozdania) i mgr Marian Kwapiński. Fi
nansował WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon !badań. Cmen
tarzysko ludności kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu. 

Stanowisko odkryte zostało w październiku 1970 roku w czasie prac 
związanych z niwelacją pod nowe tereny eksploatacyjne istniejącej •od 
dawna piaśnicy. Jest ono położone na rozległym, niewielkim wzniesieniu 
w pólnocno-zachodniej części przedmieścia Nowej Soli zwanym Koserz 
(Pleszówek). Badania miały na celu zoabezpieczenie pochówków, częściowo 
zniszczonych niwelacją. 

Przebadano obszar około 6 arów i odkryto 6 grobów, pochodzących 
z III okresu ep(jki brązu. Są to groby ciałopalne, popielnicowe, czyste, 
zalegające na głębokości około 30 cm, niczym nie oznaczone na powierzch
ni. Stanowisko wyróżnia spośród znanych z północnych obszarów Dolnego 
Śląska fakt, że poszczególne groby zawierają jedynie popielnicę i misę na
krywającą, a pozbawione są w ogóle darów grobowych. 

Nieliczne naczynia reprezentowane są przez wazy zdobione guzami i 
misy baniaste z wychylonym, lejkowatym wylewem. 

Cmentarzysko objęto ochroną prawną. 

OSIEK, pow. Jarocin Konserwator Zabytków Alfcheologicz
nych w Poonaniu 

Badania prowadził mgr Dobromir Durczewski. Finansował 

WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ludno
ści kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu. 
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Prace na cmentarzysku miały charakter ratunkowy. Cmentarzysko 
po~ożone jest około l km na zachód od wsi Osiek, w południowo-zachodniej 
części .piaśnicy, eksploatowanej przez okoliczną ludność. 

Odkryto 16 pochowków ciałopalnych. Wyróżniono wśród nich 14 gro
bów popielnicowych oraz 2 jamowe. Groby występowały w piasku na głę
bokości od 30 do 90 cm od powierzchni. Pochówki stanowiły pojedyncze 
popielnice, obstawione przystawkami średnio w ilości od 2 do 5 w jednym 
grobie. Jeden z grobów posiadał dwie popielnice. Część przystawek była 
rytualnie zniszczona. Większość pochówków posiadała obstawy lub bruki 
kamienne. Dwa groby jamowe nakryte były brukami, z których jeden 
dodatkowo jeszcze zawierał obstawę. 

Spośród 7 grobów popielnicowych cztery posiadały obstawy, trzy -
bruki. Na wyróżnienie zasługują obstawy w dwóch pochówkach. Jedna 
z nich miała kształt kolisty i wymiary 3, 7 x 4 m, a druga w przybliżeniu o 
wymiarach 3,3 x 3,6 m . Duże obstawy powodowały, że powierzchnia jed
nego grobu wynosiła około 12 m 2 a drugiego •około 15 m 2• Pośrodku w obrę
bie obstawy występowały popielnice otoczone przystawkami w ilości więk
szej niż w pozostałych grobach. Każda z t ych obstaw miała w obwodzie 
przerwę od strony południowej, tworzącą wejście do wnętrza grobu. Roz
miary i kształt grobów oraz wejście do nich mogą sugerować, że intencją 
chowających zmarłego było umieszczenie go być może w konstrukcji gro
bowej symbolizującej pomieszczenie mieszkalne. 

Cmentarzysk·o w Osieku, leżące na obszarze grupy zachodnio-wielko
polskiej kultury łużyckiej, roboczo datować można na V okres epoki brązu. 

OSJAKOW, pow.Wieluń 

Stanowisko 3 

PĘCZNIEW -POLKO, 

pow. Poddębice 

Stanowisko 2 

patrz paleolit i mezolit 

Muzeum Ar cheologiczne 
ficZ!Ile Łodzi 

Entogra-

Badania prowadził mgr Zygmunt Kaszewski. Finansował WKZ 
w Łodzi . Kontynuacja badań z lat 1!}67-1969. Cmentarzysko 
kultury łużyckiej z epoki brązu. 1 

' 

Przebadano obszar o powierzchni 400 m 2, na którym odsłonięto 45 
grobów ciałopalnych. 50 proc. z nkh znajdowało się pod brukiem 'ka
miennym, zbudowanym z jednego lub dwóch rzędów kamieni narzuto
wych. 
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W grobach popielnicowych popielnice były dobrze zachowane, często 
ułożone na boku, a w dwóch wypadkach odwrócone do góry dnem. Przy
stawki występowały nielicznie, podobnie jak i drobne przedmioty meta
lowe; były one przeważnie umieszcz·one we wnętrzu popielnicy. Funkcję 
popielnic spełniały wazy, zdobione ukośnymi szerokimi żłobkami, naczynia 
dwustożkowe i jajowate oraz dzbany. 

Groby jamowe miały kształt kolisty o wymiarach 40 x 50 cm. Zawiera
ły one skupiska przepalonych kości ludzkich i ułamki ceramiki, pochodzą
ce zawsze z jednego naczynia. Z odkrytych trzech grobów jamowych, 
jeden był wyposażony w łańcuszek, wykonany z cienkiego brązowego dru
tu. 

N a podstawie form naczyń oraz obrządku pogrzebowego można ustalić 
chronologię tego cmentarzyska na drugą połowę IV i na początek V okre
su epoki brązu oraz jego przynależność do środkowopolskiej grupy kultury 
łużyckiej. 

PRZEMYŚL, ul. Łukasińskiego 

RAWA MAZOWIECKA 

Stanowisko 5 

patrz neolit 

Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie 
Mazowieckiej 

Badania prowadził mgr Piotr Zaręba. Finansował WKZ w Ło
dzi. Pierwszy sezon badań. Osada kultury łużyckiej z późnej 
epoki i wczesnej epoki żelaza. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym cyplu wysuniętym w bagni
stą dolinę rzeki Rawki, około 2 km na południowy zachód od centrum 
miasta, obok lasku zwanego "Tatar skimi Krzakami" . Znaczna część sta
nowiska uległa zniszczeniu w czasie wybierania piasku w 1966 r. W kwiet
niu 1970 r. autor stwierdził w wykopie po wybraniu piasku występowanie 

materiału archeologicznego na całej prawi·e przekopanej części cypla (oko
ło 600 m2) oraz na usypanych z tego piasku groblach. 

Zasadniczym celem badań było stwierdzenie, czy całe stanowisko zo
stało zniszczone ·oraz ustalenie jego chronologii. Wzdłuż brzegu zniszczo
nego terenu założono wykop Nr l, o wymiarach 15,5 x 2- 2,5 m oraz Nr 
2, przylegający do niego o wymiarach 2,5 x 5 m . W wykopie Nr l odkryto 
3 jamy, prawdopodobnie odpadkowe z niewielkimi ilościami ceramiki o raz 
2 jamy po drzewach. Większe ilości ceramiki znaleziono w warstwie humu
su i w piasku bezpośrednio pod humusem. Ceramika ta pochodzi prawdo
podobnie z warstwy kulturowej i płytszych jam, zniszczonych głęboką· orką 
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traktorową przy sadzeniu zagajnika na miejscu starego lasu, zniszczonego 
huraganem w 1958 r. W wykopie Nr 2 stwierdzono ceramikę wyłącznie w 
humusie. 

Jak się wydaje, uchwycono południowo-wschodni skraj osady, która 
w tym kierunku została prawie całkowicie zniszczona. Ceramika z jam oraz 
z wy kop u pochodzi z naczyń ręcznie lepionych, w przeważnej części chro
powaconych na powierzchni, które można wstępnie datować na koniec 
epoki brązu lub początek okresu halsztackiego. 

W następnym sezonie przewiduje się stwierdzenie zasięgu osady w 
południowo-wschodniej części cypla, gdzie mógł zachować się większy 

fragment osady. 

SIOLKOWICE STARE, 

pow. Opole 

Kom;erwator Zabytków Arrcheo'logicz
nY'ch w Opol:u 

Badania prowadzili mgr Sylwia Wuszkan i mgr Jarosław Rad
kiewicz. Finansował WKZ w Opolu. Trzeci sezon badań. Osada 
kultury łużyckiej przełomu brązu i żelaza. 

Stanowisko znajduje się w zachodniej części wsi na polu oh. Pawła 
Kampy. Niszczone jest przez żwirownię. Prace wylmpaliskowe miały na 
celu zabezpieczenie obszaru przewidzianego do eksploatacji w roku 1970. 
Badaniami objęto południową i zachodnią część wybierzyska o powierzchni 
2,5 ara. Odkryto 10 ,obiektów. Były to jamy o nieregularnych kształtach 
zawierające w swoim wypełnisku brązowoszarą piaszczystą ziemię z drob
nymi grudkami polepy i śladami spalenizny. Jedynie 8 obiektów zawierało 
materiał ceramiczny. Najciekawiej prezentowała się jama Nr 11. Stanowiło 
ją koliste spalenisko o średnicy ca 100 cm, z kamieniami ułożonymi z kilku 
warstw. Kamienie w dolnej i środkowej części zlepione były przepaloną 
gliną-polepą, wśród której natrafiono na większą ilość fragmentów grubo
ściennych, chropowatych naczyń. 

STRZELCE, pow. Mogilno ' 

Stanowisko 4 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzme w Łodzi 

Badania prowadził dr Henryk Wikiak. Finansował WK!Z 
w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa. 

Obiekt położony jest na południowym krańcu zachodniego brzegu Je
ziora Pakoskiego, na siodłowato obniżonym skłonie pól uprawnych, w odle-
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głości około l km na południe od wsi Strzelce. Badania miały charakter 
ratowniczy. Prace realizowano na dwóch wykopach usytuowanych na 
przeciwległych krańcach zasięgu osady. 

W wykopie I o powierzchni 37 m2 odkryto warstwę kulturową i trzy 
jamy osadnicze. Inwentarz warstwy i jam stanowiły ułamki naczyń glinia
nych z V okresu epoki brązu, fragmenty polepy, węgiel drzewny i kości 
zwierzęce. 

W wykopie II o powierzchni 75 m2 odkryto dwie warstwy kulturowe, 
leżące jedna nad drugą. Inwentarz warstwy pierwszej (od góry) stanowiły 
ułamki naczyń glinianych z okresu halsztackiego, lateńskiego i z wczesne
go średniowiecza. W warstwie drugiej, leżącej bezpośrednio na calcu, od
kryto niewielki bruk z drobnych kamieni polnych i rozrzucone palenisko. 
Inwentarz bruku stanowiło kilkanaście ułamków naczyń glinianych, kilka 
dużych fragmentów polepy i kilka kości zwierzęcych. 

Wstępna analiza materiału ze stanowiska 4 w Strzelcach, pow. Mogil
no pozwala wnioskować, że mamy tu do czynienia ze śladami osadnictwa 
wielokulturowego od epoki brązu do wczesnego średniowiecza włącznie. 

STUDNICA, pow. Legnica Konserwator ·Za1bytków A<rcheologicz
nych rwe Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Stefan Janeczek i mgr Tadeusz Kale
tyn. Finansował WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. 

Cmentarzysko kultury łużyckiej. 

Podczas prac melioracyjnych prowadzonych przy użyciu koparki me
chanicznej, natrafiono na groby ciałopalne zalegające na głębokości około 
0,5m. 

W czasie ratowniczych badań wykopaliskowych wydobyto 5 grobów 
datowanych na V okres ·epoki brązu. 

SULĘCIN Konserwator Zabytków Archeologicz
nych rw Zielm1ej Górze 

Stanowisko l 

Badania prowadzili mgr Andrzej Marcinkian (autor sprawozda
nia) i mgr Marian Kwapiński. Finansował POM w Sulęcinie. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne ludności kultu
ry łużyckiej z III-V ·okresu epoki brązu. 

Stanowisko odkryte :zostało w lipcu 1970 mku w czasie kopania fun
damentów na terenie budowy bazy Państwowego Ośrodka Maszynowego 
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w Sulęcinie. Jest ono położone w północnej części miasta kolo ul. Daszyń.,

skiego na niewielkim wzniesieniu. 
Przeba.dano obszar około 11 arów, odkrywając 107 grobów ciałopal

nych. Najstarsze z odkrytych pochówków pochodzą z początków III okresu 
epoki brązu, a najmł·odsze z końca V okresu tej eopoki. Dominującą formą 
są groby popielnicowe, często obsypywane resztkami stosu. Obok nich wy
stępują także dość liczne groby jamowe. Zarówno jedne jak i drugie na:
krywane były brukami kształtu prostokątnego, owalnego i nieregularne
go, Niekiedy konstrukcje kamienne przybierają kształt obwarowania (np. 
groby Nr 83, 86). Do wyjątkowych należał grób Nr 89, ·zbudowany z ma
łej, kamiennej skrzynki z nałożonymi na górę dużymi ułamkami naczyłi. 

Wewnątrz skrzynki umieszczone były kości dziecka oraz stożkowaty pucha
rek zawierający również kości . 

Z ciekawszych zabytków wymienić należy pięcioboczny toporek ka
mienny (z grobu Nr 51), grzechotkę zoomorficzną w postaci kaczki i sel8dy
nowy paciorek szklany (z grobu Nr 70) . 

Badania będą kontynuowane w przyszłym sezoni·e .. 

SZCZECIN- NIEMIERZYN Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Szczecinie , 

Badania prowadziła mgr Ewa Nawrolska. Finansowało Towa
rzystwo Przyjaciół Szczecina ·oraz WKZ. Pierwszy sezon badań. 
Osada ludności kultury łużyckiej z przełomu V okresu epoki 
brązu i wczesnego okresu epoki żelaza. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym wzgórzu pomiędzy ulicar,ni 
Chopina, Łabędzia i Wiosny Ludów w Szez-2cinie. 

Badania tegoroczne miały charakter ratowniczy, w związku z prze
jęciem omawianego terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego. Przeko,
pano obszar około 200 m 2 i odsłonięto na całej powierzchni nienaruszoną 
warstwę kulturową o miąższości 20-50 cm, zawierają.cą dużo cerami'ki 
i szczątków organicznych. Pod warstwą odkryto 20 jam odpadkowych i :;.;a
sobowych, 3 paleniska, l ziemiankę maz kilka śladów po słupach. Jamy, o 
przekrojach przeważnie jajowatych i workowatych, zawierały dużą ilość 
ceramiki, kości zwierzęcych i niekiedy łuski rybie. 

Wśród naczyń przeważały jajowate o ·obmazywanych pow.ierzchniach, 
ponadto sporo ceramiki zróżnicowanej funkcjonalnie o powierzchniach 
obustronnie gład~onych i niekiedy czernionych, a także nieliczne fragmen
ty ceramiki stalowoszarej znalezionych w warstwie ornej próchnicy. 

Badania dostarczyły niewielką ilość zabytków. Na uwagę zasługują 
jedynie małe fragmenty przedmiotów z żelaza oraz fragment ciężarka tka
ckiego. 
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Na podstawie badań powierzchniowych wydaje się, iż osada swym 
zasięgiem obejmuje całą powierzchnię wzgórza, jednak najbardziej inten
sywne ślady osadnictwa koncentrują się na jego południowym zboczu. 

Badania będą prawdopodobnie kontynuowane w roku przyszłym. 

śWIECIECHO W -LASEK, 

pow. Kraśnrk 

ŚWIELUBIE, pow. Koł-obrzeg 

TROJCZYCE, pow.Przemyśl 

patrz neolit 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Ziemi Przemyskiej 
w 1Pr1zemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski. Finansowało Mu
zeum Okręgowe w Rzeszowie. Czwarty sezon badań. Cmenta
rzystko z epoki brązu i ·okres wpływów rzymskich. 

Badania o charakterze ratowniczym prowadz·one były na cmentarzy
sku, po~ożonym we wschodniej partii wsi, na łagodnie opadającym brzegu 
potoku. Przebadano obszar o powierzchni 50 m 2, odkrywając kolejne 4 
groby ciałopalne jamowe. Wyróżniono także kilka skupisk z materiałem 
archeologicznym, być może poz.ostałości zniszczonych grobów. Zaobserwo
wano zarys jam grobowych o średnicy około 40 cm i nieznacznie zagłę
bione. 

Materiał archeologiczny reprezentowały fragmenty ceramiki głównie 
typu kuchennego, kilka ułamków ceramiki gładz·onej koloru czarnego w 
tym partie przykrawężne, co pozwala je wiązać prawdopodobnie z okre
sem rzymskim. 

Z innych zabytków należy wymienić przede wszystkim zapinkę brą
zową pokrytą na wierzchu blaszką srebrną zdobioną niezwykle bogatym 
ornamentem (II grupa Almgrena) występującą wespół z okuciem metalo
wym, a ponadto 2 fragmenty sprężynki brązowej zapinki, drobny ułamek 
przedmi·otu z brązu, ułamek przęślika glinianego, resztki przetopiconych 
przedmiotów ze szkła, ·odłupki krzemienne oraz szereg przedmiotów me
talowych przypuszczalnie nowożytnych. 

Przeprowadzono również badania sondażowe na domniemanych osa
dach położonych w bliskim sąsiedztwie cmentarzyska. Na stanowisku Nr 1 
w Hnatkowicach w odległości okoł·o 700 m na południe •od cmentarzyska, 
na zboczu terasy niewielkiego potoku, w wykopie sondażowym wyróżńio

no warstwę kulturową z ceramiką wczesnośredni·owieczną. Natomiast na 
stanowisku Nr 2 w Trójczycach położonych bezpośrednio na południu od 
cmentarzyska, w warstwie kulturowej znajdowano ułamki ceramiki, któ
rą przypuszczalnie można odnieść do okresu rzymskiego. 
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TYNIEC, pow. Kraków patrz neoli\ 

Stanowisko 2 (Jaskinie) 

WARSZAWA- ST. ŁAZIENKI patrz średniowiecze 

WARSZAWA- ZERZEŃ patrz okres lateński 

Stanowisko 4 

WICINA, pow. Lubsko patrz okres halsztacki 

WOLA ZDANOWSKA, pow. Mielec patrz okres hal'Sztacki 

WORYTY, pow. Olsztyn 

Stanowisko 2 

Zakład Epoki Metali 
Instytutu Historii Kultury Material
nej IPAN w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jan Dąbrowski (autor sprawozdania), 
mgr Ryta Kozłowska, mgr M. Mogielnicka. Finansował IHKM 
PAN. Drugi sezon badań. Osada kultury łużyckiej V-VI okre
su epoki brązu. 

Stanowisko położone jeŚt na wzgórzu, na gruntach uprawnych, tuż 
.przy zabudowaniach. Przekopano 4,25 ara, odsłaniając 22 jamy, 18 śladów 
po słupach, 2 paleniska i kilka obiektów bardzo zniszczonych. Warstwa kul
turowa uległa całkowiternu zniszczeniu, występując obecnie tylko na zbo
czach wzgórza w postaci spływów o miąższości 15-40 cm. Także odkry
wane obiekty były przeważnie zachowane tylko w partiach przydennych o 
miąższości do 30 cm, choć występowały i jamy sięgające 70 cm. Na dwóch 
ćwiartkach arów odkryto podwójny rząd ~łupów o niewyjaśnionym jeszcze 
przeznaczeniu. Materiał zabytkowy występował najobficiej w warstwach 
spływowych. Wydobyto znaczną ilość ceramiki, w tym także naczynia mi
niaturowe. Uwagę zwraca lld!lka fragmentów naczyń z odciskami ziaren 
zbóż (?) oraz niewielka ilość innych zabytków specjalnych. N a tym samym 
stanowisku odkryto też grób popielnicowy z II/III wieku n.e. oraz pewną 
ilość zabytków ze zniszonych grobów cmentarzyska z okresu wpływów 
rzymskich. Z tych znalezisk wyrnienić trzeba sprzączki, paciorki, klucz że
lazny i inne. 
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Na odległym od osady o około l km cmentarzysku kultury łużyckiej 
(stanowisko l) założono dwa wylmpy sondażowe •o powierzchni 0,75 ara 
dla zlokalizowania granic dawnego wykopu Fromma. Dzięki wskazówkom 
miejscowej ludności udało się ustalić granice wykopu oraz stwierdzono 
możliwość kontynuowania badań na tym stanowisku. 

WROCLA W - K<SIĘŻE 

WIELKIE 
Muzeum Al'cheologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziły mgr Hanna Jankowska i mgr Danuta Woj
ciechowska. Finansował WKZ m. Wrocławia. Drugi sezon ba
dań. Osada kultury łużyckiej z epoki brązu, okresu halsztackie
go, osadnictwo wczesnośredniowieczne. 

Ślady osady znajdują się na wyniesionym terenie w pobliżu doliny 
rzeki Oławy. Przebadano ogółem 195 m 2• Elrnpłorowano występującą na 
głębokości okło 0,40 m warstwę kulturową o miąższości około 0,60 m oraz 
znajdujące się w niej i poniżej jej poziomu jamy. 

W warstwie znajdującej się powyżej warstwy kulturowej znajdowały 
się fragmenty ceramiki średniowiecznej, nieliczne wczesnośredniowiecznej 
oraz fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. 

Wyeksplorowano 20 jam, w tym 19 kultury łużyckiej i l wczesnośrednio
wieczną. Kształty jam rysowały się przeważnie jako nieregularne owale 
o wielkości najczęściej około 1,5 m2, ich przekroje pionowe były na ogół 
nieckowate lub lejowate. W jednej z jam znajdowało się palenisko i duża 
ilość muszli skójki rzecznej, w dwu innych duże fragmenty naczyń zaso
bowych, w kilku jamach znajdowały się bryłki polepy, w kilku- kości 

zwierzęce; we wszystkich jamach ponadto, jak i w warstwie kulturowej, 
znaleziono liczne fragmenty ręcznie lepionych naczyń, przede wszystkim 
garnków i podkładek krążkowych. Ponadto znaleziono fragmenty zdobio
nego przedmiotu brązowego i przedmiotu rogowego. 

Przynajmniej część obiektów to zapewne jamy paleniskowe i zasobo
we, największa jama o wymiarach około 3 X 2,40 m, w przekroju zbliżona 
do prostokąta, mogła być pozostałością niewielkiej konstrukcji mieszkalnej. 

Opisane jamy należały do kultury łużyckiej z końca epoki brązu 
i okresu halsztackiego. 

Jama Nr 18 o wymiarach 1,10 X 1,20 m, płytsza niż pozostałe, zawie
rała fragmenty naczyń obtaczanych z silnie wygiętym brzegiem niekiedy 
z falistym ornamentem oraz przęślik. Datować ją należy na wczesne 
średniowiecze. 

Przewiduje się kontynuację badań w roku przyszłym. 



ZBROJEWSKO, pow. Kłobuck 

Stanowisko 3 
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Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

Badania prowadzili doc. dr Marek Gedl i mgr Michał Parczew
ski. Finansował WKZ w Katowicach. Kontynuacja badań ra
towniczych zapoczątkowanych w 1961 r. Cmentarzysko kultury 
przedłużyckiej i kultury łużyckiej datowane na II-V okresy 
epoki brązu. 

Badaniami objęto południową część stanowiska niszczoną na skutek 
eksploatacji piasku. Zbadano 28 grobów, część z nich częściowo zniszczo

nych. 
Dwa groby szkieletowe wyposażone były wyłącznie w ozdoby brązo

we. Pochodzą one bądź to ze schyłku II okresu epoki brązu, bądź też z po
czątków III okresu tej epoki. Możemy je wiązać ze schyłk·ową fazą kultury 
przedłużyckiej. Większość odkrytych grobów datować należy na III okres 
epoki brązu. Były to przeważnie pochówki ciałopalne, należące do lokalnej 
odmiany wczesnej kultury łużyckiej. W zachodniej części przebadanego 
terenu odkryto pięć grobów szkieletowych, datowanych w zasadzie na 
V okres epoki brązu. Groby te posiadały mocno już zniszczone bruki i ob
stawy kamienne, a wyposażenie ich stanowiła ceramika typowa dla kla
sycznej fazy grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. 

ZIELONA GÓRA 

Stanowisko l 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Zielemej Górze 

Badania prowadził mgr Marian Kwapiński. Finansował WKZ 
w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko płaskie 
i kurhany z III okresu epoki brązu. 

Badania miały charakter wstępny i weryfikacyjny. 
Cmentarzysko kurhanowe położone jest około 3 km na północny 

wschód od stadionu sportowego przy ul. Wyspiańskiego, obok strzelnicy 
sportowej. 

Znane ono było badaczom niemieckim, co wielokrotnie sygnalizowano 
w czasopismach archeologicznych i częściowo badane, zapewne w 1929 roku 
przez dr M. Klose. Stwierdzono wówczas występowanie licznych kurha
nów i grobów płaskich. W kurhanach wystąpiły obwarowania kamienne 
i ślady po słupach, a w jednym z nich odkryto grób centralny. Zapewne 
w grobie płaskim odkryto popielnicę z guzami, zawierającą spalone kości 
i stopiony sierp brązowy. We wszystkich wzmiankach cmentarzysko zgod-
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nie datowane jest na III okres epoki brązu. Obecnie odkryto 15 małych 
kurhanów (średn. 9,0-14,0 m) i dwa widoczne na powierzchni groby 
płaskie. Cmentarzysko jest w znacznym stopniu zniszczone przez orkę 
leśną . Kurhan Nr 6 o średnicy 12 m i wysokości 30 cm miał w południo
wo-zachodniej części widoczne na powierzchni elementy konstrukcji ka
miennych, które składały się z dwu koncentrycznych kręgów (średnica 
4,5 m i 7, 7 m) ułożonych na poziomie pierwotnego humusu. 

Grób główny zlokalizowany był wewnątrz kręgu mniejszego, z od
chyleniem około 1,5 m na południe od centrum obu kręgów i posiadał 
nieregularny kształt (w rzucie poziomym) obwarowanie zbudowane z ka
mieni polnych. Jego dno ułożone było z płytek kamiennych, na których 
ustawiono naczynia przykrywając je kamienną kopułką. Na wyposażenie 
tego grobu złożyły się : amfora z pięcioma guzami, dzban (?) , waza (?), 
dwie misy, cztery naczynia jajowate,dzbanek z siedmioma guzkami oraz 
amforka (?) z .pionowymi, wyciskanymi żeberkami. Ze względu na silne 
zniszczenie grobu, trudno ustalić, które z naczyń spełniało funkcję popiel
nicy. Ceramika jest typowa dla najwcześniejszych faz kultury łużyckiej. 

W zachodniej części kurhanu, po stronie wewnętrznej dużego kręgu 
kamiennego, odkryto drugi silnie zniszczony grób, którego obwarowanie 
zachowało się tylko częściowo. Grób wyposailony był w naczynie jajowate 
oraz amforę (?) i dzban guzowy. Na podstawie formy naczynia jajowatego 
można go datować na III okres epoki brązu. 

Zbadano również jeden grób płaski. Posiadał on bruk kamienny 
o kształcie w przybliżeniu prostokątnym (190 X 235 cm) wydłużonym osi 
wschód-zachód i ułożony był z małych i średnich kamieni polnych, zale
gających bezpośrednio na powierzchni gruntu. Pod brukiem, częściowo 
między kamieniami odkryto mało charakterystyczne fragmenty naczyń, 
które ogólnie datować można na III okres epoki brązu. Wśród resztek 
stosu odkryto fragmenty czaszki i kręgu dziecka. 

Badania kontynuowane będą w następnych sezonach. 

l 



EPOKA ŻELAZA 

Okres halsztacki 



BALDRAM, pow. Kwidzyń 

BARTOTŁ Y WIELKIE, 

pow.Olsztyn 

BEŁCZ MAŁY, 

pow. Góra śląska 
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patrz średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Gołubkow. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Cmentarzy
sko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano prowadzone w 1969 roku badania na cmentarzysku 
kultury łużyckiej. Jest ono położone na równinie między Wąsoszem, Lechi
towem, Bełczem Małym, Górką. Ogółem przebadano 400 m 2 terenu, od
krywając 17 grobów. Wszystkie zalegały tuż pod warstwą orną, dlatego 
część, zwłaszcza dużych naczyń, uległa zniszczeniu. Wszystkie groby na
leżały do typu ciałopalnych- popielnicowych. W grobie najczęściej wy
stępowała l popielnica i od l do 26 przystawek. 

W 5 grobach znaleziono naczynia mąlowane, a w 4 przedmioty że
lazne, 6 grobów zawierało kadzielnice. Zarysów jam nie dało się stwierdzić 
z wyjątkiem jednego grobu, gdzie dno nieregularnej jamy wylepione było 
gliną. Zbadane groby można datować na okres halsztacki C. 

BIAŁOŚLIWIE, pow. Wyrzysk 

Stanowiska l i 2 

Muzeum im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

Badania ratownicze prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. Fi
nansowało Muzeum w Bydgoszczy. Pierwszy sez()l!l badań. Dwa 
cmentarzyska kultury wschodnio-pomorskiej (stanowisko l) 
i kultury grobów podkloszowych (stanowisko 2). 

Stanowisko l usytuowane jest na niewielkim piaszczystym wynie
sieniu, w odległości 300 m na wschód od Białośliwia, .przy drodze do Dę
bówka Nowego. Teren cmentarzyska na skutek pobierania piasku i żwiru 
uległ znacznemu zniszczeniu. Na obszarze kilkunastu arów odkryto i wy
eksploatowano 10 grobów skrzynkowych. Większość z nich zachowana jest 
w formie szczątkowej. Groby znajdowały się na głębokości 40-50 cm. 
Popielnice o czarnej i brunatnej powierzchni przykryte były pokrywami 
·z cylindrycznymi zakładkami. Górną ich część pokrywa ryty ornament 
jodełkowy, wypełniony białą inkrustacją. Kubki, czerpaki są na ogół sta-
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rannie wykonane, grafitowane. Powierzchnie ich zdobione są motywami 
trójkątów, których ryty wypełnione są białą masą. 

W grobie 4, w obwarowaniu natrafiono na warstwę spalenizny oraz 
ułamki naczyń wtórnie przepalonych. 

Wyroby metalowe należą do rzadkości. J•edynie w grobie 5, odkryto 
fragmenty kółek brązowych z nanizanymi paciorkami z niebieskiego szkli
wa i w grobie 10- kółko brązowe. 

Stanowisko 2 usytuowane jest przy ulicy Kordeckiego, na morenowym 
wyniesieniu. Na głębokości około 30 cm odkryto grób kl-oszowy. Pod klo
szem umieszczona była popielnica Z'a•wierająca przepalone kości ludizkie. 
Dwie miski ·.pełniły funkcję pOkrywy i pods'taw'ki. Na samym ldlnie grobu 
umieszcZ'ony był plaski, dyskowaty kamień. Poza kloszem stały naczynia 
dodatkowe - przystawki. Grób umocniony obwarowaniem kamiennym, 
wypełniony był warstwą przepalonej ziemi. Naczynia na skutek działania 
ognia mają powierzchnię osmaloną i wypaczoną. 

Poza opisanym grobem, w promieniu kilkunastu metrów natrafiono 
na nieliczne fragmenty ceramiki. 

Teren cmentarzyska został w większej części zniwelowany podczas 
pobierania żwiru. 

Cmentarzysko można datować na wczesny okres lateński. 

BIESOWO 

pow. Biskupiec Reszelski 

Zespół do Badań Etnogenezy Słowian 
Instytutu Historii Kultury Material
nej P AN w Warszawie 

Badania prowadziła dr Łucja Okulicz.Finansował IHKM PAN. 
Pierwszy i ·ostatni sezon badawczy. Kurhan z wczesnej epoki 
żelaza kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. 

Kurhan posiadał nasyp kamienno-ziemny, przykrywający prostokąt
ną komorę grobową zbudowaną z kilku warstw kamieni, ograniczoną od 
strony północnej jednym dużym głazem od strony południowej dwoma 
głazami umieszczonymi po bokach. Od wejścia, na przestrzeni 4,8 m ko
mora wyłożona była grubymi bierwionami drewna, spalonymi, na któ-:
rych i poza którymi w dalszej partii komory znajdowały się pochówki 
ciałopalne umieszczone w popielnicach. Wykop z 1968 roku zniszczył cen
tralną partię komory grobowej i ilość znajdujących się tu pierwotnie 
pochówków nie może być ściśle określona. W zachowanej części komory 
grobowej znaleziono pięć pochówków w popielnicach. W jednym znajdo
wała się ozdoba brązowa zniszczona i silnie przepalona z drutu brązowego 
o przekroju okrągłym. Na .podstawie licznych analogii budownictwa gro
bowego Warmii i Mazur kurhan należy odnieść do wczesnej epoki żelaza 
wiążąc go z tzw. kulturą kurhanów zachodnio-bałtyjskich. Po zakończeniu 



-71-

prac kurhan został zrekonstruowany. W najbliższej okolicy nie stwierdzo
no istnienia podobnych nasypów. 

Prace badawcze podjęto na kurhanie odkrytym przypadkowo na tere
nie gospodarstwa leśniczego . 

BISKUPIN, pow. Znin 

Stanowisko 4 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania pod kierownictwem prof. dr Z. Rajewskiego prowa
dził zespół dr dr T. Dąbrowska, T. Liana, T. Węgrzynowicz, 
J . Miśkiewicz, mgr mgr O. Lipińska, B. Zawadzka oraz 8 oso
bowa grupa studentów francuskich z Sorbony. Osiedle obronne 
kultury łużyckiej. 

Na eksplorowanym odcinku odsłonięto jedynie pierwszą warstwę 

konstrukcji drewnianych (warstwa IV), związaną z młodszą fazą osiedla. 
W bieżącym sezonie niższe warstwy nie były badane. 

Odkryto część chaty z przedsionkiem. W chacie poziom użytkowania 
przedsionka wyznaczały belki podłogi. W izbie podłogi drewnianej nie 
było, znajdowało się tu natomiast palenisko z niewielkich kamieni pol
nych. W części północnej izby odsłonięto dwie "maty" plecionkowe, wy
konane zapewne :z rogoży. Poza północną ścianą budynku rozciągał się 
teren z rozrzuconymi fragmentami belek drewnianych. 

Z ciekawszych zabytków ruchomych na wyróżnienie zasługują na
czynka miniaturowe, rozcieracze do żaren, narzędzia rogowe i kościane, 
amulety z kości i krążki ceramiczne. Znaleziono także liczne ułamki na
czyń, zwłaszcza w warstwie III. Są one typowe dla najmłodszego osadni
ctwa łużyckiego Biskupina. W górnych poziomach wykryto również nie
liczne fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

BISKUPIN, pow. Znin patrz epoka brązu 

Stanowisko 18 

BOGDANY, pow. Braniewo patrz wczesne średniowieczne 

BRONIEWICE, pow.Mogilno (4) patrz neolit 

Stanowisko l 
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BUGAJ, pow. Września 

CEDYNIA, pow. Chojna 

Stanowisko 2 

CHLEBNIA, pow. Grodzisk Maz. 

CZELADŹ WIELKA, 

pow.Góra Śląska 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Gołubkow. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury łużyckiej okresu halsztackiego. 

Założono wykop sondażowy na odkrytej w ubiegłym roku osadzie kul
tury łużyckiej. Jest ona położona około 700 m na północ od wsi Czeladź 
Wielka i 200 m na zachód od rzeki Barycz. Sondaż odsłonił wyłożone ka
mieniami i skorupami palenisko. Obiekt datować można na okres hal
sztacki. 

CZERWIEŃSK, 

pow. Zielona Góra 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowisko l 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowisiw 2 

patrz epoka brązu 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz neolit 

DOMANIOWICE, pow.Głogów Konserwator Zabytków Archeologicznych 
i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gó-

Stanowisko l rze 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. Finasował WKZ 
w Zielonej Górze. Szósty sezon badań. 
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Cmentarzysko z okresu halsztackiego (D) - do okresu późno
lateńskiego i osada z okresu rzymskiego. 

Badania kontynuowane były na piaszczystym .płaskowyźu na wschod
nim krańcu wsi. Jest ono niszczone wydobywaniem kruszywa. Celem ba
dań było uchwycenie granic cmentarzyska i zakończenie prac wykopali
skowych. 

Po przebadaniu około 4 arów południowej części cmentarzyska wydo
byto 4 groby ciałopalne późnolateńskie i wyeksplorowano szereg jam o cha
rakterze osadniczym z okresu rzymskiego. Stwierdzono zakończenie wystę
powania pochówków, określając jednocześnie dalszą część stanowiska jako 
osadę. Badania na tym odcinku przerwano. 

Jednocześnie wykonano próbny wykop po stronie południowej żwi
rowni i niespodziewanie odsłonięto dalszą część cment arzyska. Odkryty 
grób pochodzi również z okresu półnolateńskiego. Ponieważ wykop miał 
jedynie charakter kontrolny i wykonany był w ostatnich dniach planowa
nych badań dalsze prace przerwano i włączono tę część stanowiska do 
planu na rok 1971. Sądzić należy, po ukształtowaniu terenu, że w przy
szłym sezonie badania cmentarzyska w Domaniawicach zostaną definityw
nie zakończone. 

DROHICZYN, pow. Siemiatycze 

"Kozarów ka'' 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziły dr Teresa Dąbrowska i dr Teresa Wę

grzynowicz. Finansowało PMA. Drugi sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe. 

Badania koncentrowały się w rejonie ubiegłorocznych sondaży ozna
czonych jako "Kozarówka II". W wykopach o łącznej powierzchni 190 m2 

odsłonięto następujące obiekty: 

l. 17 jam należących do osady łużyckiej, na ogół uszkodzonych przez 
późniejsze osadnictwo. Ubogi inwentarz nie pozwala na bliższe spre
cyzowanie chronologii tej fazy ·Osadniczej . 

2. 4 groby kultury łużyckiej, w tym 2 popielnicowe i 2 jamowe. Jeden 
z grobów popielnicowych zawierał fragmenty ozdób brązowych. 

3. 2 groby kloszowe stosunkowo bogato wyposażone w przedmioty brązo
we i żelazne. 

4. 2 groby jamowe (w tym jeden kenotaf) z .przełomu późnego okresu la
teńskiego i okresu wpływów rzymskich, oraz trzeci - szkieletowy bez 
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wyposażenia. Zawartość jamy zasypiskowej grobu wskazuje iż pochó
wek datować można najwcześniej na I wiek n.e. 

5. Osadnictwo wczesnośredniowieczne reprezentowały 3 obiekty zawiera
jące ceramikę i kości zwierzęce. Jeden z nich stanowi zapewne pozo
stałość cha ty. 

Ponadto wyeksplorowano 5 jam, których chronologii ze względu na 
niecharakterystyczny inwentarz nie udało się ustalić. 

Badania tegoroczne pozwoliły uchwycić północną granicę występo
wania grobów łużyckich, kloszowych i grobów z okresu późnolateńskiego 
i okresu wpływów rzymskich. Stwierdzono ponadto, że osada kultury łu
życkiej ma niewątpliwie zasięg znacznie szerszy niż późniejsze osadnictwo 
i zapewne stanowi catość z obiektami ·odkrytymi w .poprzednim sezonie 
badawczym na stanowisku "Kozarówka I". Badania będą kontynuowane. 

GŁOGOWEK, pow. MogHno 

GRZYBIANY, pow. Legnica 

Stanowisko l 

patrz średniowiecze 

Za'kład Epoki Metali Instytutu Hi
;;torii Kultury Materialnej PAN w 
Warsz<2!wie 

Badania prowadzili dr Zbigniew Bukowski (autor sprawozda
nia) i mgr Jan Gr·omnicki. Finansował WKZ we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badań. Osiedle obronne kultury łużyckiej 

z okresu Hallstatt C-D. Nikłe ślady osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego (XII-XIII w.) . 

Badania stanowiły kontynuację wstępnych prac rozpoznawczych, 
przeprowadzonych w latach 1959-60. Podjęto je w południowej części 

wzniesienia nad brzegiem Jeziora Koskowickiego, około l km na zachód 
od wsi Grzybiany. R'Ozkopano ogółem 190 m2, pogłębiając stary wykop 
(18,5 X 7,0 m), oraz sytuując na jego przedłużeniu dalsze 4 małe wykopy 
(5,0 X 2,5 m). 

Uchwycono krawędź osiedla z wielorzędowym falochronem - czę

stokołem, po ich zewnętrznej stronie być może pozostałości .pomostu 
(przystań dla łodzi?) oraz elementy zabudowy przestrzennej, jak pozostało
ści wałów drewniano-ziemnych, fragmenty ulicy okrężnej, pokrytej bier
wionami brzozowymi i olchowymi oraz fragmenty domostw mieszkalnych. 
Interpretacja na ·obecnym etapie badań jest jeszcze utrudniona, gdyż od
słonięto tylko górny poziom konstrukcji drewnianych, pokrytych ponadto 
grubą warstwą drzew po rosnącym na ruinach osiedla lesie. Ponadto po-
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głębianie utrudniał wysoki poziom wody. Odkryte elementy zabezpieczono 
na okres zimy. 

Z pomocą geografów (prof. dr S. Szczepankiewicz z Instytutu Geogra
ficznego Uniwersytetu we Wrocławiu) ustalono, że osiedle zajmowało pół
wysep (lub wyspę), utworzoną z kredy jeziernej na krótko przed zasiedle
niem. Silne nawilgocenie podłoża spowodowało potrzebę umocnienia fa
szyną zewnętrznej krawędzi osiedla. Falochron-częstokół o nachyleniu ku 
stronie zewnętrznej, wykonany był ze słupów dębowych. Na obecność za
budowy mieszkalnej, prócz słupów, pozostałości polepy konstrukcyjnej, 
spalonego drewna, wskazuje również bogaty inwentarz zabytkowy. Stwier
dzono, że ten ostatni zalega głównie między i pod elementami drewniany
mi i że badania rozpoznawcze ·z lat 1959-60 dop11owadziły tylko do uchwy
cenia górnej warstwy konstrukcji, pokrytej wspomnianymi pniami drzew. 

Materiał zabytkowy składa się głównie z ceramiki, reprezentującej 
bogaty zespół form, w tym z kilku całych naczyń, m. in. czernionych oraz 
szeregu naczyń miniaturowych. Z narzędzi natrafiono na kopaczkę i mo
tyczkę rogową, kamienne rozcieracze, krój (?) rogowy radła, szydła ko
ściane oraz na wiosło sterowe z drewna długości 1•35' rem. Ponadto odkryto 
l brązową szpilę o bogato profilowanej główce kulistej. Ujawniono rów
nież liczne szczątki roślinne, w tym ziarna prosa, pszenicy, jęczmienia, 

grochu, maku, nasiona leszczyny, żołędzi, wiśni (?) itd. Pobrano szereg 
próbek do badań paleobotanicznych i palynologiczn)lich oraz C14. 

Badane osiedle obronne datowane wstępnie na Hallstatt C-D, jest 
obiektem co najmniej 2-fazowym. Ślady spalenizny zdają się sugerować 
pożar jednej z faz. W górnych warstwach ·osiedla ujawniono nieliczne 
ułamki ceramirkiwczesnośredniowiecznej (XII-XIII w.). 

Badania podjęte w roku 1970 wymagają dalszej kontynuacji. Rokują 
one bardzo interesujące rezultaty dzięki dobremu stanowi zachowania kon
strukcji drewnianych oraz obecności bogatego materiału tak archeologicz
nego, jak i paleobotanicznego. 

W przyszłości projektowana jest zabudowa półwyspu .przez ośrodek 
turystyczno-sportowy, łącznie ze wzniesieniem pawilonu wystawowego, 
w którym prócz prezentacji wyników badań osiedla w Grzybianach, mają 
być eksponowane elementy zabudowy (pozostałości konstrukcji drewnia
nych). 

GZIN, pow. Chełmno ;Katedra Archeologii Uniwersytetu 
.Mikołaja Kopermika w Toruniu 

Badania prowadziła dr Jadwiga Chudziakowa. Finansowali Ka
tedra Archeologii UMK w Toruniu i WKZ w Bydgoszczy. Trze
ci sezon badań. Grodzisko kultury łużyckiej, okres halsztacki D 
i wczesny okres lateński. 
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Nawiązując do poprzednich badań prowadzonych na wale grodziska ~a
łożono wykop na przedłużeniu badanych. Dwa wykopy zlokalizowane na 
majdanie. 

Odkryto dość dobrze zachowane fragmenty konstrukcji skrzyniowych 
;wału grodziska o podobnym układzie jak w poprzednim sezonie, z tą 

różnicą, że dolne partie wału wypełnione były kamieniami, czego nie 
stwierdzono poprzednio. Całość konstrukcji drewnianych spoczywała na 
lawie fundamentowej, złożonej ze znacznych ilości kamieni polnych. In
teresujące jest odkrycie w ławie fundamentowej wału dużej ilości ułam
ków naczyń. Niektóre z nich zachowały się w dużych fragmentach, a jedno 
naczynie bardzo zniszczone, założone było dnem do góry na wbity p~onowo 
kołek, który odkryto w południowym narożniku ławy. Odkryte naczynie 
możemy datować na okres Hallstatt D, podobnie jak i większość odsłonię
tych na tym poziomie fragmentów. Jednak obok tych naczyń występowały 
ułamki ceramiki, nawiązujące do wczesnego okresu lateńskiego. 

Badania na majdanie grodziska, dostarczyły znacznej ilości jam osad
niczych z zabytkami ruchomymi. Na 13 jam 5 można uznać jako mieszkal
ne typu półziemiankowego, 4 jamy są na pewno odpadkowe, natomiast 
odnośnie pozostałych, aby określić ich fUn'kcję trzeba przeprowadzić do
kładną analizę. Większość jam zawierała duże ilości ceramilki i kości zwie
rzęcych, których liczba znacznie wZJrastała w jama·ch odpadow)llch. Do naj
większych jam tego typu, możemy zaliczyć oznac~oną Nr 10. Głębokość 
jej wynosiła 220 cm, z czego 130 cm zagłębione było w calcu. Zawartość 
tej jamy stanowiła ·ogromna ilość kości zwierzęcych (w tym szczęki koń

skie występujące w kilku poziomach niwelowanych gliną i piaskiem). 
Obok tej jamy, odkryto inną Nr 11, mieszkalną, znacznych rozmiarów 
ze śladami nieokreślonych konstrukcji drewnianych. Zawierała ona cera
mikę, polepę, spaleniznę i nieznaczną ilość kości zwierzęcych. Tuż przy ja
mie Nr 11 znaleziono brązowy nagolennik, wykonany z 1,5 zwoja z guzicz
kowatymi końcami, bogato zdobiony grupami poprzecznych nacięć i za
kreślonych kątów. Wyraźne ślady konstrukcji drewnianych posiadały trzy 
jamy mieszkalne. 

Chronologia ceramiki odkrytej zarówno w jamach, jak i w warstwach 
zalegających nad nimi, zamyka się w ramach okresu Hallstatt D i wcze
snego okresu lateńskiego. Na uwagę zasługuje fakt występowania cerami
ki cienkościennej często czerni·onej, bogato ornamentowanej wątkami zdob
niczymi charakterystycznymi dla terenu Ziemi Chełmińskiej, oraz form 
typowych dla tego regionu (naczynia gruszkowate). W grupie naczyń cien
kościennych, występują dość licznie naczynia miniaturowe, delikatnej ro
boty. Wśród nich odkryto kilka naczyń całych, są to czerpaki, naczyńka 
Wa!Zowate i miseczki, z których jedna ma tylko 3 cm średnicy i 1,5 cm 
wysokości. Obok tych naczyń występuje ceramika grubościenna, przeważ
nie o schropowaconej lub obmazywanej .powierzchni. 
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. ·. Grodzisko w Gzinie pochodzi z okresu szczytowego rozkwitu kultury 
łużyckiej na terenie Ziemi Chełmińskiej, charakteryzującego się przemia
nami kulturowymi, prowadzącymi niewątpliwie do jej zaniku. Do ied
nych z najważniejszych zagadnień będzie należało ustalenie przyczyny 
zniszczenia tak potężnego grodu. Badania będą kontynuowane. 

JANKOWO, pow. Inowrocław Zakład Archeologii Wielkopolski i 
Pomorza Instytut u Historii Kultury 
Materialnej P AN w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Wojciech Śmigiełski i mgr Janusz 
Ostoja-Zagórski. Finansował Zarząd Inwestycji Budowy Ka
skady Dolnej Wisły we Włocławku. Drugi sezon badań. Grodzi
sko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D. Grodzisko wcze
snośredniowieczne z IX-XII w. Osada neolityczna, kultury 
ceramiki wstęgowej . 

Prace wykopaliskowe na wyspie Jeziora Pakosk'iego były kontynua
cją· badań rozpoznawczych z ub. roku. Rozkopano powierzchnię 6,5 ara, 
a kubatura zbadanych uwarstwień wyniosła około 1000 m3• Badano środ
}{ową część wyspy oraz jej wschodni brzeg już poza wałem grodziska kul
tury łużyckiej . Stwierdzono, że "założenie urbanistyczne" grodu kultury 
łużyckiej było odmienne niż w Biskupinie i Smuszewie. Zabudowa koncen
trowała się wokół placu centralnego, niezabudowanego, wyłożonego nato
miast kilk·oma warstwami bruku kamiennego. Domostwa usytuowane były 
w rzędach obok siebie, tylko w paru wypadkach udało się stwierdzić istnie
nie wąskich przejść między nimi. 

Zbadano kilkanaście domostw, ściany ich zbudowane były z drewna, 
po części z belek, częściowo może w technice plecionkowej, podłogi zaś 
stanowiły klepiska z ubitej gliny. W każdym domu było palenisko otwarte, 
zbudowane z kamieni wylepionych gliną a w niektórych odkryto poza 
tym piece o konstrukcji zamkniętej z kopułami glinianymi zbudowanymi 
na szkieletach drewnianych. Faleniska ich składały się zazwyczaj z kilku 
warstw kamieni a kilka wyłożonych było 'fragmentami naczyń. 

Wewnątrz domostw znaleziono, oprócz dużej ilości ceramiki i kości 
zwierzęcych, wiele przedmiotów codziennego użytku. Były to narzędzia 
służące do zdobywania pożywienia, a więc motyki i "sadzoki" rogowe 
do uprawy ziemi a także kościane i rogowe groty strzał oraz kamienie 
żarnowe i rozcieracze kamienne. Znaleziono wiele narzędzi do obróbki 
skóry i tkanin, jak skrobacze z żeber zwierzęcych, szydła i igły rogowe 
i kościane, przęśliki gliniane i ciężarki do krosien. Odkryto wiele rylców 
rogowych, .z których część mogła być używana do zdobienia ceramiki, 
a miejscową wytwórczość metalurgiczną poświadcza fragment glinianej 
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dyszy do podsycania ognia i stopione bryłki brązu. Z ozdób znaleziono 
naszyjnik brązowy z ~ro:zJklepanymi, zwiniętymi w us~a końcami, szpi1lę 
brązową z łabędzią szyją i lejkowatą główką i fragmenty przedmiotów 
blaszkowatych. 

Na wschodnim brzegu wyspy, poza wałem obronnym grodu kultury 
łużyckiej odkryto k0'11strulkcje drewniail'le, będące zapewne fragmentem 
dojścia (ulicy) do grodu. Kierunek ułożenia konstrukcji· wskazuje, że 'być 
może droga ta prowadziła w stronę przejścia przez przesmyk między je
lziorami, gdzie w odległości około l ,_5 km na północ od wyspy odkryto 
przy pogłębianiu jeziora kilkanaście rzędów pali bitych w brzegu. Były 
to być może przyczółki mostowe, w pobliżu nich odkryto osadę ·otwartą 

ludności kultury łużyckiej. 
Poza wałem i drogą odkryto duży piec kopułowy (średnicy około 

2 X 3,5 m) wielokrotnie odbudowywany po zniszczeniu kopuły. Przezna
czenie jego nie jest jednak jasne. 

Przyczyn upadku grodu należy dopatrywać się w stale podnoszącym 
się poziomie wód jeziora, co wyraźnie wynika z analizy profilów. Przy 
wschodnim brzegu wyspy zbadano także konstrukcje wału wczesnośred

niowiecznego, zbudowanego w technice przekładkowej . Tutaj, poza cera
miką znaleziono noże żelazne i ostrogę. W centralnej części wyspy odkryto 
warstwę osadniczą pochodzącą z młodszej epoki kamienia, w której znaj
dowało się kilka jam. 

KĘDZIE, pow. Milicz Zakład Ar.cheologii Wielkopolski In
.stytutu Historii Kultury Materialnej 
.PAN w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Urszula Dymaczewska. Finansował 

WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Grodzisko z okresu 
halsztackiego. 

Badania o charakterze weryfikacyjnym miały na celu określenie chro
nologii i funkcji obiektu, występującego w literaturze jako osada obronna 
ludności kultury łużyckiej oraz grodzisko wczesnośredniowieczne z IX do 
XII w. Prace prowadzone w ramach badań nad osadnictwem wczesnośred
niowiecznym i .pradziejowym Pradoliny Baryczy. Założono wykop prze
cinający wschodni wał i biegnący w kierunku wnętrza grodu, uzupełniony 
dodatkowymi wykopami w centralnej, południowej i zachodniej części 

grodziska. 
Stwierdzono, że na konstrukcję wału składają się skrzynie drewniane 

wypełnione gliną i przypuszczalnie mierzwą (wymiary skrzyń 1,80X0,90 m 
zachowana wysokość około l m). Skrzynie umocowane były rzędem wbi
tych w ziemię pali, do których od wewnątrz przylegały poziomo biegnące 
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belki. N a konstrukcji tej zalegał płaszcz wału, na który złożyła się zbita 
warstwa pomarańczowo-szarej gliny o miąższości dochodzącej do 2 m. 
Zachowana obecnie maksymalna wysokość wału wynosiła 3,80 m. 

Do wału od strony wewnętrznej przylegała warstwa kulturowa 
o miąższości dochodzącej do 2 m. Zachowana obecnie maksymalna wy
sokość wału wynosiła 3,80 m. 

Do wału od strony wewnętrznej przylegała warstwa kulturowa 
o miąższości od 0,20 do 0,50 m. Warstwa ta jest pozostałością poziomu 
osadniczego grodu i zalega w zachodniej, centralnej i wschodniej części 

grodu. Jedynie w południowo-wschodniej partii grodu warstwa ta została 
zniszczona. 

Materiał ceramiczny oraz nieliczny materiał zabytkowy pochodzący 
z warstwy osadniczej oraz z konstrukcji wału datowany jest na okres 
halsztacki. Nie stwierdzono natomiast istnienia jakiegokolwiek śladu, któ
ry sugerowałby występowanie osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecz
nego. W wyniku badań należy skreślić obiekt w Kędziach z rejestru gro
dzisk wczesnośredniowiecznych. 

KOMOROWO, pow. Szamotuły Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Stanowisko l 

Badania prowadzili mgr Maria Malinowska i dr habil. Tadeusz 
Malinowski. Finansowało Muzeum Ar·cheologiczne w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań w okresi·e powojennym. Grodzisko kul
tury łużyckiej z okresu halsztackiego (D), osadnictwo wcze
snośredniowieczne, ślady osadnictwa średniowiecznego. 

Stanowisko jest położone na wyspie komorowskiej Jeziora Bytyńskie
go. Badania objęły obszar 100 m2, usytuowany w południowej części maj
danu grodziska, w bezpośrednim sąsiedztwie wału. Stwierdzono występo
wanie rumowisk przynajmniej 3 chat drewniano-glinianych. W jednej 
z nich, odkrytej na szerszej przestrzeni, zaobserwowano wyłożenie pod
łogi gliną. Budynki te zostały zniszczone przez pożar. Poniżej owych ru
mowisk wystąpiły ślady przypuszczalnie budynku słupowego, pochodzą
cego prawdopodobnie z okresu budowy grodu. W warstwach kultury łu
życkiej odkryto dużą ilość ceramiki i kości zwierzęcych oraz sporo innych 
zabytków. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługuje odkrycie 
265 grudek surowca bursztynowego, 3 przedmiotów bursztynowych, kil
kunastu ułamków glinianych form odlewniczych, ozdób brązowych oraz 
przedmiotów o charakterze kultowym. Licznie wystąpiły też zabytki świad
czące o miejscowej obróbce rogu i kości . W rozsypisku wału, które na
warstwiło się na rumowiska chat, odkryto m. in. duży fragment czaszki 
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ludzkiej. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej jest datowane na okres 
halsztacki D. 

Na terenie grodziska ujawniono też ślady intensywnego osadnictwa 
z okresu wczesnego średniowiecza. Jakkolwiek- poza rozsypiskiem drob
nych kamieni, które wystąpiły w części badanego terenu - brak jest 
śladów wczesnośredniowiecznych konstrukcji, świadczy o tym duża ilość 
ceramiki, kości oraz zabytków innego rodzaju. Wśród tych ostatnich na 
uwagę zasługuje duży fragment naczynia szklanego. Osadnictwo wcze
snośredniowieczne mieści się w ramach X-XIII w. 

Ponadto w założonych wykopach stwierdzono występow-anie niewiel
kiej ilości zabytków średniowiecznych, związanych prawdopodobnie 
z okresem istnienia zamku w północnej części wyspy. 

Badania będą kontynuowane w następnych sezonach. 

Uwaga: badania grodziska były prowadzone także w okresie między
wojennym. W 1926 r. prowadził je prof. dr J. Kostrzewski, a w 1932 r. 
pod jego kierownictwem Koło Prehistoryków Studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego. 

KOPCIE, pow. Węgrów ;patrz okres lateński 

KOTLIN, pow. Jarocin Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Maria Zeylandowa. Finansował WKZ 
w Poznaniu. Osmy sezon badań. Osada kultury łużyckiej z okre
su halsztackiego. 

Rok obecny stanowił zamknięcie kilkuletnich badań. Przebadano te
ren o powierzchni 155 m2, odsłaniając 9 jam, zawierających zaledwie kilka 
skorup w każdej . Jama Nr 136 pochodzi z okresu średniowiecza i zawierała 
dużą ilość fragmentów naczyń i żelaznych przedmiotów m. in. klamrę do 
pasa. Udało się w tym roku ustalić granice występowania osady, choć 
osadnictwo, ale już nie zwarte, występuje jeszcze na dużym obszarze. 

Odkryto w sumie 138 jam, z czego kilka pochodzi z wczesnego śred
niowiecza. Ponadto odsłonięto kilka otwartych palenisk oraz resztki pieca 
o nieustalonym charakterze. 

Różnorodność form ceramicznych jest dość duża, choć na pierwszy 
plan wysuwają się naczynia "kuchenne" o obmazywanej powierzchni, zróż
nicowane pod względem formy. 

Kości zwierzęce występujące w jamach reprezentują przede wszyst
kim zwierzęta hodowlane, w znacznie mniejszym stopniu dzikie. 
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· Wśród zbóż do najciekawszych należą resztki owsa, znanego dotych
czas zaledwie z paru stanowisk z tego okresu. 

Poza śladami zajęć podstawowych zaobserwowano rogowiarstwo (od
kryto warsztat rogowiarza składający się z surowca, wytworów i półwy
tworów), odlewnictwo (fragmenty niszczejącej formy odlewniczej), tka
ctwo (dwa zgrupowania ciężarków). 

Do ciekawszych praktyk zaobserwowanych na badanym stanowisku 
zaliczyć trzeba kanibalizm, którego ślady w .postaci ciętych fragmentów 
kości ludzkich zmieszanych z kośćmi zwierzęcymi, napotkano dwukrotnie. 

Badania umożliwiają dość pełne odtworzenie stosunków gospodar
czych ludności zamieszkującej osadę w Kotlinie i dalsze badania mogłyby 
jedynie zmienić liczbowo, a nie jakościowo dotychczasowe wyniki. Ponie
waż ustało też bezpośrednie zagrożenie stanowiska badanie osady zakoń
czono. 

~SIĄŻEK, pow. Kłodzko 

KWACZAŁA-SPALONA 

pow.Chrzanów 

Stanowisko 7 

,patrz epoka brązu 

Muzeum w Ohrzanowie 

Badania prowadził mgr Cezary Popko. Finansowało PPRN 
w Chrzanowie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko z przełomu 
V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego. 

Kontynuowano prace rozpoczęte w roku 1968. Koncentrowały się one 
tym razem w północnej części cmentarzyska, gdzie spodziewano się uchwy
cić granicę badanego obiektu, Wytyczono 12 wykopów. Ogółem zbadano 
obszar o powierzchni 130 m2, odkryto 4 groby szkieletowe oraz kilka sku
pisk ceramiki. Obiekty te nie odbiegały w charakterze od znanych z lat 
ubiegłY'ch, dostarczyły jednak stosunkowo du~ej ilości ozdób brązowych 
i żelaznych oraz ceramiki. 

Do najciekawszych znalezisk zaliczyć należy brązowe, otwarte naszyj
niki z końcami zwiniętymi w uszka, grube, żelazne nagolenniki, bransolety 
z grubego drutu brązowego oraz żelazne i brązowe szpile ·z główkami. 
zwiniętymi spiralnie w tarczki. Uzyskano również kilkanaście dr·obnych 
ozdób głowy jako zawieszki, paciorki "salta leone", fragmenty diademu 
i guziczki. Prace wykopaliskowe pozwoliły w przybliżeniu określić pół
nocną granicę cmentarzyska, co przy ·znanej już granicy wschodniej i braku 
możliwości ztbadania południowego i zachodniego rejonu stanowiska (teren 
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Zakładów Chemicznych "Alwernia") - zamyka dalsze prace nad określe
niem zasięgu obiektu. Kontynuacja badań wydaje się niecelowa. 

Przygotowuje się opracowanie zbiorcze uzyskanego materiału. 

LUBARTÓW- Kolonia Zagrody 

Lu bartowskie Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. Finansował WKZ 
w Lublinie. Piąty sezon badań. Ślady osadnictwa z epoki brązu, 
wczesnej epoki żelaza oraz z czasów nowożytnych. 

Celem badań była weryfikacja południowego odcinka stanowiska. 
Stanowisko położone jest na północny wschód od centrum miasta, 

nad rzeką Wieprz, na piaszczystym wzniesieniu. Roboty ziemne, które ob
jęły ogółem ponad 1000 m2 powierzchni pociągnęły za sobą potrzebę nad
zoru archeologicznego wykopów budowlanych; specjalnych odkrywek dla 
celów badawczych - poza eksploracją przy profilach - nie zakładano. 
W profilach wykopów budowlanych można było obserwować, na ogół, 

analogiczny układ gleby, podglebia i podściełających podglebie piasków, 
jak w profilach badawczych wykopów z lat ubiegłych. W wykopach, w za
chodniej części południowego odcinka stanowiska, stwierdzono, że poniżej 
próchnicy współczesnej, na głębokości około 20-25 cm, występuje roz
wiana próchnica piaszczysta, w której zalegają ułamki naczyń ręcznie le
pionych typu ceramiki "łużyckiej" z późnej epoki brązu - wczesnej epoki 
żelaza oraz nieliczne zabytki krzemienne o wyglądzie "neolitycznym", 
choć przypuszczalnie współczesne znaleziskom ułamków naczyń typu "łu
życkiego". W wykopach we wschodniej części południowego odcinka sta
nowiska nie natrafiono na ślady tej warstwy. 

Ł UBNICE, po w. Wieruszów 

Stanowislro 2 

Muzeum Archeologiczne 
ficzne w Łodz~ 

Etnogra-

Badania prowadził mgr Zygmunt Kaszewski. F~nan.sował WKZ 
Łodzi. Czwarty sezon badań (poprzednio w latach 1965, 1966 
i 1969) ratowniczych. Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego. 

Przebadano obszar o powierzchni 1550 m2, na którym odsłonięto 40 
grobów ciałopalnych. Około 40 proc. zbadanych obiektów położonych by-
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ło bardzo płytko, na głębokości 20-25 <:m od powierzchini uprawianego 
gruntu i częściowo uszkodzonych podczas orki. 

Odkryto 22 groby popielnicowe, w tym 9 z ob-stawą kamienną. Wy
posażone były stosunkowo bogato poza popielnicą przeciętnie od 2 do 7 
naczyń. Znaleziono zabytki metalowe z brązu i żelaza - szpile, naszyj
niki, bransolety, szydła, !Sierpy, groty strzał w ll 'gmbach. 

Grobów jamowych było 18 w tym 2 .miały obstawę kamienną. Jamy 
grobowe były niewielkich rozmiarów, kształtu kolistego lub owalnego. 
Zawierały one celowo potłuczone ułamki naczyń, ,przemieszane z przepa
lonymi kośćmi ludzkimi. Jedynie w trzech grobach przepaLone kości ludz
kie rozsypano wzdłuż .osi północ-południe. Zawierały one nieco więcej 
ceramiki, przeciętnie od 2 do 11 naczyń. Zabytki metalowe, podobne do 
wyżej opisany<:h, wykryto w 8 grobach. 

Na podstarwie form naczyń, zabytków meta1owy.ch oraz obrządku po
grzebowego można ustalić chronologię tego cmentarzyska na okres hal
sztacki C i na pierwszą połowę okresu halsztackiego D oraz jego przy
należność do górnośląsko-małopolskiej grupy kultury łużyckiej. 

ŁUBOWICE, pow. Racibórz 

Stanowisko l(A) 

Konserwator Zabytków Archeologicz
ny<:h w Opolu 

Badania prowadził Jan Chochorowski. Finansował WKZ w O
polu. Pierwszy sezon .badań. Grodziskio z okresu halsztackiego 
(kultura łuży·cka) . 

Grodzisko usytuowane jest na wysokiej terasie rzeki Odry. Zajmuje 
obszar 28 ha. Grodzisko było niszczone przez żwirownię. Z uwagi na 
ograniczone kredyty badania skoncentrowano na odcinku najbardziej za
grożonym przez obsuwanie się terenu. Ogółem przebadano około 300 m 2 

powierzchni. Stwierdzono występowanie warstwy kulturowej o miąższoś
ci średnio l m, zawierającą dużą ilość bardzo charakterystycznej cera
miki datowanej na okres halsztacki. 

Odkryto 22 obiekty w tym cztery to ślady po konstrukcjach drew
nianych, dwa płytkie rowki o nieustaloneJ funkcji, piętnaście jam i śmiet

nisko. Ostateczną interpretację niektórych obiektów utrudniał fakt ,częś

ciowego ich zniszczenia. 
Na podkreślenie zasługuje fakt rwystępowania dużej ilości polepy z 

wyraźnymi odciskami plecionki zalegającej na powierzchni czarnej zie
mi wypełniającej regularne zagłębienia, interpretowane jako ślady po kon 
strukcjach drewnianych. Sugeruje to, że konstrukcje te zostały zniszczo
ne ,przez pożar. Jamy, śmietnisko i zasypiska rowków zawierały dużą 
ilość materiału .ceramicznego i kostnego. Z zabytków wydzielonych od-
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kryto wyroby z kamienia, kości i brązu. Są one mało charakterystycz
ne i ich dokładne datowanie jest utrudnione. W przyszłym roku prze
widuje się dalsze badania ratownicze. 

MACHOW, pow. Tamobrzeg 

Stanowisko 6 

MARADKI, pow , Mrągowo 

patrz epoka brązu 

Katedra Archeologii Pradziejowej i. 
Wczesnośredniowiecznej U niwersyte
tu Warszawskiego 

Badania prowadziły mgr Eligia Gąssowska i dr Łucja Okulicz. 
Finansowała Katedra Ar~heologii Pradziejowej i w.czesnośred

niowiecznej UW. Prace sondażowe na 1grodzisku z wczesnej 
epoki żelaza. 

Osiedle obronne w Mara:dkach, pow. Mrągowo położone na połud
niowym ·brzegu jeziora sorkwkkiego, znane od dawna w literaturze nau
kowej, nie było filigdy ·badane. Wykopaliska miały na celu sprawdzenie 
układu stratygraficznego i uzyskanie datowania oraz .czasu użytkowania 
oraz stwierdzenie czy obiekt ten nadaje się do sy:stematycz,nych badań. 

Wy<kop o wymiarach 6 m na 3m założony został w pólnocno-zachod
niej partii osiedla, przy licu wewnętrzmym wału. Ujawnił on warstwę 
kulturową o miąższości 30-35 cm, silnie znis~czoną !Przez .groby z XVIII 
wieku, w których grzebano ~arłych na cholerę mieszkańców wsi. Wał 
ziemny z wewnętrznym oblicowaniem kamiennym usy1pany został na zni
welowam.ym wzgórzu morenowym i otaczał majdan w formie wydłużonej 
elipsy. W warstwie stwierdzono występowanie jednolitej ~eramiki, któ
rą m<ńma odnieść do wczesnej epoki żelaza. 

W wyniku badań stwierdzono, że osiedle obronne było użytkowane 
przez jakiś, bliżej nieokreślony odcinek czasu we wczesnej epoce .żela

za. Należy je wiązać z osadnictwem kultury kurhanów zachodni•obałtyj

skkh. 
Wobec zniszczenia obiektu przez ·cmentarz choleryczny nie kwalifi

kuje się on do systematycznych badań terenowych. 

MYMOŃ, pow. Sanok patrz średniowiecze 

NOWA HUTA-<Pleszów {?) patrz neolit 



NOWA WIŚNIEWKA, 

pow.Zlotów 

Stanowisko I 
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Muzeum Pomorza Środkowego w Ko
szalinie 

Badania prowadzili mgr Ignacy Skrzypek (autor 3prawozda
nia) i mgr Marian Si'lrora. Finansowało PPRN w Złotowie. 

PierwsŻy sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury pomor
skiej. 

W żwirowni leżącej na terenie łąk należących do wsi Nowa Wiś
niewka .odkryto grób skrzY'nkowy. 

Inspekcja na miejscu odkrycia potwierdziła istnienie w tym miejscu 
cmentarzyska dałopalnego ludności kultury pomorskiej . 

Zwirownia zajmuje niewielkie wyniesienie wśród łąk, w odległości 
około 2 km od wsi Stara 1Wiśniewka. ·Wyeksplorowano 7 grobów skrzyn
kowy.ch w obstawie kamieil!Ilej wewnątrz których znajdowało się po kil
ka (3-4) popielnic - przeważnie baniastych, przykrytych płaskimi po
krywami, wpusz-czanymi. Popielnice, oprócz jednej , zawierały wewnątrz 
przepalone kości ludzkie. Przedmiotów metalowych nie stwierdzono. Or
nament w postaci dookolnych ukośnych kresek i symetrycznie rozmiesz
czonych jodełek wystąpił na sześciu popielnicach w miejscu przechodze
nia szyjki w brzusiec 

W oparciu o uzyskany materiał zabytkowy i formy rgrobów możemy 
przyjąć, że czas trwania i użytkowania cmentarzyska przypada na o~es 
halszta·cki (Hallstatt D). 

Prace archeologiczne na tym obiekcie będą kontynuowane. 

NOWA DOBRA, pow. Chełmno patrz okres lateński 

PRZYSIEKA STARA, 
pow. Kościan 

Stanowisko 4 

RACIĄZ, pow. Tuchola 

RAWA MAZOWIElCKA 

Stanowisko 5 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz epoka brązu 

·' l 
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SIEMIECHOW, pow. Łask Muzeum Regionalne w Fabianieach 

Stanowisko 4 

Badania prowadziła mgr Maria Majdowa. Finansował WKZ 
w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyc
kiej z okresu halsztackiego. 

Badania prowadzono w odległości około 2,5 km na południe od wsi 
Siemiechów, na polu zwa:nym "Izd.ebkił" i miały charakter ratowniczy. Na 
powierzchni l ara odkryto 31 grobów ciałopalnych, z których 6 położo
nych najplycej., było całkawicie zniszczonych. Groby występowały na głę
bokości 10-80 cm. Zarysy jam .grobów popielnicowych były słabo widocz
ne lub zupełnie niewidoczne. Na 31 odkryty.ch ,grobów 3 były bezpo
pielnicowe. W pozostałych występowała z reguły jedna popielnica i od 
l do 5 przystawek. Zaobserwowa!Il:o znaczną różnorodność form grobów 
popielnicowych: 5 ·z nich było pod brukiem kamiennym, 7 w obstawie 
kamiennej, 12 popielnicorwych czystych i 4 pOtpielnicowe .obsypane szcząt
kami stosu. Jeden z grobów miał .zapewne -charakter symbohczny, na co 
wskazuje całkowity brak kości w popielni.cy. 

Część popielni.c .stanowią naczynia jajkowate i beczułkowate o po
wierzchni chropowatej, a część amfory z baniastym brzuścem i zwęża-

. jącą się ku górze szyjką oraz 1p.odobne rnaczynia bez uch. Wśód przysta
wek najczęściej występują ,półkuliste czerpaki z wklęsłym dnem i sze
rokim taśmowatym uchem, oraz miniaturowe amforki dwuuszne lub bez 
uch. Na szczególną uwagę zasługuje tz•w. talbakierka - małe, spłaszczo-

ne naczynie, w przekroju owalne, ·z płaskim dnem, z otworkami do za
wieS'zania, a także dwa gliniane "guziczki" - trójkątny i okrągły, o nie
znanym przeznaczeniu. 

Przedmioty metalowe pochodzą z ośmiu 'grobów i są re,prezentowane 
przez bransoletę z denkiego drutu brązowego, fragmenty naszyjnika ze 
skręconego drutu brązowego oraz kilka kółek i niezidentyfikowanych 
przedmiotów żelaznych. Ceramika - ·jej formy i ornamentyka (~głębo

kie bruzdy do inkrustacji, ~rnament pseudosznurowy, paznokciowy, !ką

ty zakreskowane), a także zespół przedmiotów meta1owych .po~wala da
tować .cmentarzysko w Siemiechowie na młodszy okres halsztacki i za
liczyć je do wschodniowielkopolskiej grupy kultury łużyckiej. 

Dalsze badania w celu uchwycenia zasięgu i zabe~ieczenia cmenta
rzyska :zostały zaplanowane na rok 1971. 

SIOŁKOWICE STARE, 
pow.Opole 

pa:trz epoka brązu 



SPLAWIE, pow.Września 

Stanowisko l 

-87-

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Poznaniu 

Badania 1prowadził mgr Dobromir Dur·czew.ski. FinaiilSował 

WKZ w Poznaniu. Drugi .sezon badań. Cmentarzysko ludności 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Osada z okresu wcze
snośredniowiecznego. 

Cmentarzysko oznaczone jako stanowisko l ,położone jest na skraju 
terasy IIladwardańskiej w odległości około 200 m na południowy wschód 
od zabudowań gospodarczych. W czasie badań ratowniczych odkryto 28 
grobów dałopalnych. Położone one były w piasku zmieszanym ze żwi
rem na głębokości od 20 do 70 cm. Wyróżniono wśród nich 12 pochów
ków popielnicowych oraz 14 jamowych, dwa były zniszczone. Spośród 
wszystkich grobów •tylko <jeden posiadał ·bruk, natomiast trzy zawierały 
obstawy kamienne. Pochówki p~ielm.icowe jak i jamowe zawierały prze
ważnie kilka pmystawek, ustawionych w większości prosto. Jedynie dwa 
groby posiadały ich więcej, gdyż w jednym przypadku 11 a w drugim 
16 przystawek. Część naczyń była rytualnie ·znisZ<!Z'Oila. W l O grobach 
obok .ceramiki znaleziono przedmioty takie jak. kółka, spirale, bransolety, 
n aszyjnik, szpilę z brązu, paciorki z niebieskiego szkliwa, fragmel!lty 1!10-

ży i grot oszczepu z żelaza. 

Na .stanowisku l obok grobów kultury łużyckiej odkryto 3 jamy. 
Dwie z nich zawierały po jednym nożu żelaznym, a trzecia grzebień ro
gowy. W każdej z jam 'Znaleziono .oprócz tego ułamki ceramiczne oraz 
kości zwierzęce. Jamy pochodzą z okresu wczesnośredniowiecznego i da
tować je można na VII-IXw. 

STRACHOW, pow. Wrocław patrz neolit 

STRZELCE, pow. Mogi1no patrz epoka brązu 

Stanow:isko 4 

SZCZECIN -<NIE MIERZYN patrz epoka brązu 

ŚWLBIE, ipOW. Gliwice Muzeum w Gliwicach 

Stanowisko 16 



-88-

Badania prowadziła mgr Halina Wojciechowska. Badania 
wznowiono po dwuletniej 1przerwie. Był to ósmy sezon wyko
paliskowy. Finansowało Muzeum w Gliwl<:a<:h i Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Gliwickiej. Cmentarzysko grupy górnoślą
sko-małopolskiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Prowadzono badania na cmentarzysku kultury łużyckiej o miesza
nym obrządku grzebalnym. Założeniem prac było uchwycenie północ
nej i zachodniej granicy cmentarzyska. Leży ono w odległości około 1,5 
km na póŁnoc od wsi Swibie, na wydmie piaszczystej porośniętej lasem 
sosnowym, na .skrafJu lasu. Uchwycono .północny zasięg obiektu, nato
miast zachodniej granky cmentarzyska nie udało się ustalić. Odkryto '26 
grobów, w tym 16 szkieletowych i 10 .ciałopalnych. Podobnie, jak w la
tach ubiegłych i w tym roku wszystkie jamy grobów szkieletowych w 
kształcie wydłużonego prostokąta, były wyraźnie widoczne, usytuowane 
na linii północ-południe, z głową zmarłego w półnoooej części jamy. W 
większości były to groby ludzi dorosłych. ·Prawie wszystkie jamy posia
dały .obstawy kamienne. Kilka :grobów przykrywał bruk kamienny. Zaob
ser·wowano również wystąpienie zestawu .naczyń .nad jamą grobową, w 
skład którego wchodziły: naczynie wazowate 1przykryte przykrywką pła
ską, misa :i czerpak. Jamy grobowe były bogato wyposażone. Przy gło
wie zmarłego natrafiono !Z reguły na 3 naczynia: gaMek jajowaty, .czer
pak i misę, czasem ·czarkę. Z przedmiotów brązowy·ch znajdowano: za
wieszki skroniowe spiralne, .naszyjniki, bransolety z pręta, S2lpile i na
golenniki. Z żelaza wykonafile były, oprócz typowych ozdób, narzędzia: 
noże i siekiery. W grobie Nr 193 wystąpiło po raz ,pierw~&zy na tym 
cmentarzysku, okucie iPOchwy. 1W grobach szkieletowych natrafiano rów
nież na szczątki !kostne, zęby oraz na fragmenty tkanin. 

Groby ciałopalne reprezentowane były przez dwie formy pochówku: 
popielnicową i jamową .W grobach .popielnicowych, obok naczynia z 
kośćmi znajdowały się przedmioty brązowe przepalone wtórnie, a mia
nowicie: guziki, szpile, i brzytwa . . W 1grobach dalopalny<:h, jamowych skła
dano niekiedy obok przepalonych kości małe naczynia {czerpaki, czarki) 
oraz ·ozdoby brązowe i Q:elame, wtórnie przepalone. 1W jednym iPrzypad
ku zaobserwowano wkopanie w 1grób szkieletowy 1(Nr 193) grobu ciało

palnego jamowe.g.o (Nr 194). Analiza tych dwóch 1grobów da cenne wska
zówki do sprecyzowania faz chronologicznych cmentarzyska. 

Na podstawie .wystąpienia w inwentarzu grobowym s~il z łabędzią 
szyjką i z tarczką spiralną, siekierek z .bocznymi wyrostkami i z tulej
ką moiJna datować ·cmentrarzysko w Swibiu ogólnie na okres halsztacki. 
Typowy obrządek grzebalny poZ.Wala zaliczyć je do grupy górnośląsko
-małopolskiej kultury łużyckiej. 

Badania będą lwntynuowane w 1971 r. 
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TARNOBRZEG Muzeum Ar.cheologiczne w Krakowie 

Stanowisko l 

Badania prowadzili mgr mgr Adam i Janina Kraussowie. Fi
nansował •WKZ w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Przeprowadzono badania ratownicze na cmentar!Zysku kultury łużyc
kiej. Jest ono zlokalizowane na nieznacznym wzniesieniu przy ul. Za
wadzkiego, w miejscu budowy osiedla mieszkaniowego. W czasie prac 
wykopaliskowych odkryto 8 grobów ciałopalnych, popielnicowych. Wy
posażenie kh stanowiły pQpielnice ze spalonymi kośćmi, przystawki i 
wyroby metalowe. W warstwie kulturowej natrafiono na fragmentarycz
nie zachowaną figurkę zwierzęcą. 

Na cmentarzysku tym, znanym w literaturze z początków XX wie
ku pod nazwą "Tarnobrzeg - niwa Rolki", W. Demetrykiewicz odkrył 
kilka grobów łużyckich. 

WĘGIELSZTYN, 

pow. Węgorzewo 

WICINA, pow. Lubska 

Stanowisko l 

patrz wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków ATcheologicz
nych i Muzeum Ziemi Lubuskiej w 
Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. Finansował WKZ 
i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Piąty .sezon ba
dań. Osada obronna kultury łuży.ckiej z okresu halsztac
kiego (D). 

KontYJiluowano badania na osadzie, położonej wśród podmokłych łąk, 
nad rzeką Lubiną, olmło l km na północny-'zachód od wsi Wicina. Pra
ce prowadzono na arze dz.b i arze 209 dz.d-c, gdzie wydobyto studnię, 
odkrytą w 1969 r. Zbudowano ją z pionowych dranic, ściśle !przylegają
cych do siebie. Obudowę z belek, podtrzymującą pionowy układ dranic, 
zabezpieczono do dalszej kooserwacji i ewentualnego wykorzystania w 
ekspozycji terenowej bądź muzealnej. 

Badaniami objęto również ar 236 d. b, 'C, d, na •którym w ubiegłym 
sezonie odkryto górną .część konstrukcji drewnianych. Obecnie odsłonię
to pozostałość zawalonych ścian dłuższych, zachowaną częściowo podłogę 
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i słupy prostokątnego domu usytuowanego wzdłuż wału. Sciany krótsze 
znajdowały się poza ,granicami wykopu i nie zostały jeszcze odsłonięte. 

Materiał zabytkowy stanowiły głównie ceramika i mało charaktery
styczne brązy. Na uwagę za.sługuje znalezienie kilku dalszych grocików 
strzał do łuku typu scytyjskiego i padorków !Szklanych. 

Cały materiał ceramiczny datowany j·est roboczo na okres Hallstart 
D. Metale w .tym roku były mało charakterystyczne. Prace będą konty
nuowane w latach 1971-1975. 

WICINA, pow. Lubsko Konserwator Zabytków Archeologicz
nych i Muzeum Ziemi Lubuskiej w 
Zielonej Górze. Stanowisko 23 

~~ 
Badania ,pr.owadził mgr Adam Kołodziejski. Finansował WKZ 
w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań . .Cmentarzysko z IV
-V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego. 

Cmentarzysko ciałopalne ludności !kultury łużyCkiej z okresu H·'tll
statt D notowane !było w literaturze. Obecnie odkryto groby na rozwidle
niu dróg z Wiciny do Jasienia i polnej drogi w kierunku osady, około 

200 m na północny zachód od zabudowań wiejski.ch. Stanowisko poroś
nięte jest częściowo lasem wysokopiennym. Przekopano obszar około 10 
arów, wydobywając szczątkowy materiał z kilku całkowicie zniszczonych 
grobów, datowanych na młodszą i najmłodszą epokę brązu. Po przesunię
ciu osi badań na drugą stronę lasu odsłonięto dobrze ,zachowane groby 
z okresu halsztackiego. Na obszarze około 1,5 ara wydobyto 40 zespołów 
grobowych. Zagęszczenie .pochówków, między którymi odległości waha
ły się niekiedy w ,graniach 30-'50 .cm, {wyróżmienie ich było możliwe 
często jedynie w pionie), nie pozwolilo na r.ozszerzenie granic wykGpu. 

Stosunkowo dobry stan zachowania i ciekawy materiał spowodowały 
natychmiastowe rozpoczęcie starań o wyłączenie terenu spod użytkowa
nia (część badana objęta jest uprawą roli) . 

Cmentw-zysko objęto ewidencją i ochroną konserwatorską i włąezo
no do planu badań ratunkowych na lata 1971-1975. Zbadanie obiektu 
może mieć zasadniczy wpływ na calościowe opracowanie gn.'iazda osad
ni·czego w Wicinie, szczególnie na ~prawy demograficzne. Dobrze zacho
wane, słabo spalone kości gwarantują możliwość wykonania analiz an
tropologicznych. 

Z zabytków oprócz ceramiki typowej dla grupy białowickiej kultury 
łużyckiej okresu halsztackiego na uwagę zasługuje znalezienie całkowi
cie lub częściowo zachowanych szpil brązowych i żelaznych, fragmen
tów miecza lub sztyletu tŻelaznego, kilku noży żelaznych, 2 sie.I"pów że

laznych, brzytwy żelaznej, grotów oszczepu żelaznych i innych mniej 
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charakterystycznych przedmiotów. Groby są bogato wyposażone w ce
ramikę i zabytki, co wskazuje na konieczność ratowania ·cmentarzyska. 

WILCZE, pow. Bydgoszcz Muzeum im' Leona Wyczółkowskie
go w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Czesław •Potemski. Finansował WKZ 
w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z okresu 
halsztackiego. 

Stanowisko położone ·jest na skraju wsi, :na niewielkim piaszczysto
-gliniastym W2Jniesieniu. Groby odkryto w odległości około 180 m :na 
południowy zachód od budynku mieszkalnego właścidela pola. 

Na grób skrzynkowy natrafił właściciel w czasie jesienneJ orki w 
roku 1969. We wrześniu 1970 r. przeprowadzono badania wyk~alisko
we. Grób Nr l zlokalizowany już w roku 1969 zawierał jedną popielnicę 
o baniastym brzuścu pr·zechodzącym łagodnie w cyltndrycz:ną szyjkę, zwę
zającą się ku otworowi, z częściowo zachowaną pokrywą. Skrzynia ka
mienna ułożona z 4 kamieni w obwarowaniu posiadała wymiary 
120 X 100 cm, przykryta była jednym dużym kamieniem. Groby Nr 2 
i 3 znaleziono w stanie szczątkowym, w odległości około 10 m na połud
nie od grobu Nr l. Kamienie zostały rozwleczone. Między kamieniaani 
znaleziono kilka mały.ch fragmentów ceramiki. ·W sumie ,zbadano teren 
o powierzchni 30 X 30 m, przelwpując go, rowami sondażowymi o szero
kości 70 .cm i łącznej długości 90 m. Głębokość rowów sondażowych 
wynosiła •Od 1-1,20 m. Należy przypuszczać, że pozostałe groby zalegały 
zbyt płytko i zostały znisz·czone w przeszłości, w czasie orki. Na pod
stawie uzyskanego materialu można określić chronologię cmentarzyska na 
okres halsztacki. 

WITOSTOWICE II, 

pow. Strzelin 

WOLA ZDAKOWSKA, 

pow.Mielec 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek-:Waszlwwska. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Rzeswwie. Pierwszy sezon .badań. 

Osada kultury łuży.ckiej. 
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Osada położona jest na piaszczystej terasie Wisły, przez którą prze
biega granica pól między wsią Wola Zdakowska a Krzemienicą, w ,kie
runku wsi Gawłuszowice. 

Bad<i!nia miały charakter ratowniczy. Objęto nimi teren przyległy 
do południowej części .piaśnicy, najbardziej narażony na niszczenie: W 
odkrytym p.ołudni.owym profilu widoczna była zniszczona częściowo ja
ma o średnicy 45 cm i miąższości 30 cm. Wypełniska jej stanowiła bru
natna, bardzo twarda ziemia z zawartością ułamków .ceramiki, węglików 
drzewnych, kości zwierzęcych i kilku kamieni ·otoczaków. W wykopach 
usytuowanych na niezniszczonym terenie odkryto pod humusem na głę
bokości 30 .crn warstwę kulturową z nielicznymi ułamkami ceramiki. W 
profilu warstwa ta :występuje jako smuga szarej zbitej ziemi, której g ru
bość rośnie do 40 ·Cm w kierunku kulminacji terasy. Odkryte podczas 
wybierania piasku profile oraz wykopy w pół·nocnej części piaśnicy ri.ie 
zawierały zabytków. · 

Znalezione podczas badań ułamki ceramiki •świadczą, że istniała tu 
osada kultury łużyckiej . 

Prace wykopaliskowe na tym terenie nie będą w przyszłości prowa
dzone ze względu na .prawie całkowite znisz.czenie części terasy, na k tó
rej .znajdowała się osada. 

Dwa groby były zniszczone prawie całkowicie . Zachowały się tylko 
drobne ułamki naczyń i palone lrości. 

Jama z okresu wpływów rzymski·ch została zbadana częściowo. Wy
pełnisko jej wypełniała brązowa ziemia, przemieszal!la z dużą ilością ułam
ków ceramiki, kości zwier,zęcych i popiołu . Znaleziono w niej również 
dwa przęśliki gliniane. 

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym. 

WROCŁAW-KSIĘŻE WIELKIE 

ŻUKOWICE, pow. Głogów 

Stanowisko 3 

patrz epoka brązu 

Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa 
Metali Kolorowych w Glogowie 

Badania prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. Finansowała 
Dyrekcja Huty Miedzi "Głogów". Czwarty sezon badań. Osa
da kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza . 

Przebadano 3 ary. Stwierdzono występowanie bardzo :nikłej warstwy 
osadniczej oraz szeregu ·jam o bardzo małej zawartości kulturowej. Wy
jątek stanowi jama Nr l, z której wydobyto kilka naczyń, datowanych 
na Hallstatt C. 



ŻUKOWICE, pow. Głogów 

Stanowisko 4 
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Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa 
Metali Kolorowych w Glogowie 

Badania prowadził mgr .Mieczysław Kaczkow,ski. Finansowała 
Dyrekcja Huty Miedzi "Głogów". Czwarty sezon .badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiE!ig.o. 

Przebadano 220 arów. Ogółem wydobyto 180 grobów. W typowych 
dla tego okresu zespoła·ch znajdowały się naczynia malowane oraz gli
niane ptaszki. Obserwacja obiektów wykazała, IŻe mamy tu do ·czynienia 
z dwoma rodzajami !konstrukcji. Jedną - tworzyły groby wkopane w ca
lec, o rzucie poziomym o:l{!rąglym. Charakteryzuje je uboższe wyposaże
nie w ozdoby i broń. Drugą - g.roby wk.qpane w .calec, o rzucie pozio
mym prostokątnym. Spód jamy wymoszczony był ochrą, niekiedy jesz
cze skorupkami z potłuczonych naczyń glinianych. Zawartość grobu przy
walona jednym lub kilkoma głazami, o wadze przekraczającej niejedno
krotnie 100 kg. Przeważnie posiadały one bardzo bogate wyposażenie w 
broń, narzędzia :i ozdoby wykonane z żelaza, brązu i bursztynu. 

Do najbogatszych należał g·rób Nr 100 - "Kurhan". Komora .gro
bowa znajdowała się na głębokości 220 .cm od współczesnego poziomu. 
Nad nią znajdowały się trzy warstwy potężnych głazów ·W rzucie po
ziomym tworzących krąg o średnicy 4 m. Jeden z kamieni, najwyższej 

wars·twy głazów posiadał wyrcyrty znalk solarny w !kształcie litery X, 
zWTócony w kierunku zachodnim. Dno komory grobowej wymazane och
rę i wyłożone skorupami naczyń glinianych, .tworzących ·rodzaj posadzki. 

Obok urny i przystawek wyeksplorowano paciorki .bursztynowe róż
nej wielkości , pierścień bursztynowy, amulet bursztynowy, miecz żelaz
!f)y ze śladami odciśniętej w rdzy słojów drewnianej pochwy, grot osz
·czepu, brzytwę, noże, naszyjniki, dwie skiekierki, tok włóczni oraz drob
ne często przetopione ozdoby brązowe. 

Współwystępujące dwie róme formy pochówków oraz różnica w ich 
wyposażeniu, dowodzi .przede wszystkim zróżnicowania społecwego lud
ności halsztackiej na tym terenie. 

Wśród grobów dałopalnych znaleziony został również jeden szkiele
towy. Była to tzw. "strzyga". Sz.kielet złożony na wznak w pozycji wy
prostowanej posiadał obciętą głowę ,którą znaleziooo pomiędzy piszcze
lami kończyn dolnych. 



Okres lateński 



BACH0RZ-CHOOOR0WKA, 
pow. Brzozów 

BIAŁOŚLIWIE, pow.Wyrzysk 

Stanowisko 2 

BRONIEWICE, po w. Mogilno 

Stanowisko l 

BRZEG GŁOGOWSKI, 
pow.Głogów 

CIECIERZYN, pow. Kluczbork 
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patrz epoka brązu 

patrz okres halsztacki 

patrz neolit 

patrz wczesne średniowiecze 

Mureum im. Jana Dzierżona w Klucz
borku 

Badania prowadzili mgr tRoman Pastwiński .i mgr Gertruda 
Martyniak. Finansował WiKZ ·w Opolu. Szósty (ostatni) sezon 
badań. Cmentarzysko cial;opalne kultury przeworskiej z okre
su późnolateńskiego i wpływów rzymskich. 

Stanowisk<> o.bejmuje teren :niewielkiej wyniosłości leżącej na łąkach 
w odległości około 150 m od rzeki Prosny, tuż przy stawach hodowla
nych PGR Kostów. 

Dwa główne wykopy założone w .południowo-wsch<>dniej i ,południo
wo-zachodniej części •Cmentarzyska odkrywając 19 grobów. W wykopie 
południowo-wschodnim wystąpiły -jedynie 4 groby .(wszystkie jamowe) 
ubog<> wyposażone i zniszczone podczas orki. Inwentarz grobów stano
wiły drobne fragmenty ceramiki, :nikła .ilość przepalonych kości oraz wę
gielków drzewnych. Jedynie w jamie 208 ~naleziono mały fragment bar
dzo mo ono przepalonego .przedmiotu z brązu. Jedna z jam nie .posiada
ła żadnego wyposażenia, jej zawartość kulturową stanowiły ślady węgli 
drzewnych oraz mały fragment przepalonej kości. 

Dalszych 15 jam wystąpiło na południowo-zachodnim odcinku cmen
tarzyska. Były .one dobrze zachowane oraz bardziej bogate w inwentarz. 
Możemy wśród nich wyróimić groby jamowe (4), ,popielnicowy (1), oraz 
najliczniejsze groby p<>tpielnkowo-jamowe (9). Cztery jamy wyposażone 
były w dużą ilość przedmiotów żelaznych reprezentujących broń: mie
cze, gr.oty liściowate, groty z zadziorami, stożkowate umba tarcz, imacze 
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(w tym l zdobiony), narzędzia: noże proste, noże półkoliste, nożyce, krze
siwa. Wśród ozdó.b najliczniejsze były zapilnki brązowe (12) występują
ce w !kilku wypadkach po dwJe sztuki w grobie. Reprezentują one naj
·Częściej typ zapinek silnie profilowanych z górną -cięciwą i owalną tar
czką na kabłąku. W jamie 210 znaleziono zapinkę brązową z kabłąkiem 
inkrustowanym nitkami .srebra. Zapinki żelazne wystąpiły tylko w dwóch 
·wypadkach, mianowicie: mały skorodowany fragment zapinki oraz dob
rze zachowana zapinka z trąbkowatą główką. Do ciekawszych ozdób na
leżą melonowate paciorki r(ok. 6 szt.) ze szkliwa. W tym samym .grobie 
wystąpił fragment przedmiotu .brązowego, trudnego do określenia ze 
względu na zły stan zachowania. Są to dwie ·blaszki bardzo siłnie prze
palone i zdeformowane. Być może mamy tu do czynienia z fragmentem 
naczyńka{?). 

Oprócz wyżej opisanych założono jeszcze 3 niewielkie wykopy w 
różnych punktach stanowiska, mające na celu sprawdzenie i ostateczne 
ustalenie zasięgu cmentarzyska. W ich obrębie nie wystąpiły ,żadne o
biekty. 

W 1bieżącym sezonie przebadano obszar o łącznej powierzchni 809 
m2 i zakończono prace wykopaliskowe na stanowisku "C" w C.iecierzy
nie. Odkryte obiekty należy datować na starszy okres wpływów rzym
skich. 

W ciągu sześciu sezonów wykopaLiskowych 1(w latach 196·5-1970) 
zbadano o.bszar o tpowierzchni 2443 m 2, odkrywając 2'24 groby ciałopal
ne grupy przeworskiej kultury wenedz~iej. Część grobów posiada dodat
kowe oznaczenia, np. 214, 214"a", ponieważ w czasie ek-"!Ploracji okazy
wało się, że jedna jama zawiera dwa po.chówki. Stąd też ilość .ich większa 
od w/w liczby grobów. Wszystkie groby ·występowały średnio na tej sa
mej głębokości t(20--30 cm), tuż pod warstwą orną. Jamy wkopane były 
w gliniasto-piaszczysty .calec z mniejszą lub większą zawartośc-ią gru
dek rudy darniowej. 

Oprócz grobów występowały jeszcze, szczególnie na peryferiach cmen
tarzyska różnej wielkości jamy nie zawierające !Żadnego ·wyposażenia ani 
śladów kości. Ich zawartość kulturową stanowiły jedynie węgle drzewne 
i ślady spalenizmy. 

Użytkowanie całego cmentarzysika można wstępnie datować na okres 
późnolateński i ·wczesny okres Wtpływów rzymsltich. 

CZERWIENSK, 
J?OW. Zielona Góra 

DOMANIOWICE, pow. GłQgów 

patrz epoka brązu 

patrz okres halsztacki 



DROHICZYN, pow. Siematycze 

"Kozarówka" 

GRABICE, pow. Lubsko 

Stanowisko l 

GZIN, pow. Chełmno 

HACKI, pow. Bielsk 

Stanowisko l 

JAKTOROW, 
pow.Grodzisk Mazowiecki 

JANIKOWO, pow. Inowrocław 

Stanowisko 11 

KIETRZ, pow. Głubczyce 

Stanowisko l 

KLESZEWO, pow. Pułtusk 

KOBYLNIKI, po w. Busko Zdrój 

Stanowisko 3 

KOŁO ZĄB, pQ,w. Płońsk 

St81Ilowisko 2 
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patrz okres halsztacki 

patrz okres wpływów rzy~kich 

patrz okres halsztacki 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz epoka brązu 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz okres wpływów rzymskich 

Zakład Folskiego Atlasu Archeolo
gicznego Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie 
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Badania prowadził dr Jerzy Pyrgała. Finansował IHKM PAN. 
Tr.zeci sez~n badań {dziewiąty kolozębskiego zespołu). Osada 
z późnego okresu lateńskiego. 

Kontynuowano .prace zapoczątkowane w 1961 r. Objęły one .północ
ną część stanowiska w rejonie niższej kulminacji płaskiego wzniesienia, 
na którym zlokalizowana jest osada. Prace skoncentrowano w części osa
dy oddalonej od krawęd2:i doliny Wkcy o okoł<o 80 m. Stwierdzono tu 
stosunkowo .cienką warstwę kulturową oraz ·bardzo rozluźnioną lokaliza
cję obiektów nieruchomych. Najważniejsze z nich to: rozległy obiekt pól
ziemiankowy o rozmiara.ch 4,5 X 4 m oraz trzy jamy o charakterze ma
gazynowym i odpadkowym. 

Półziemianka w części środkowej i wschodniej była .poważnie znisz
czona przez współczesne wkopy. Jej zachowane !Partie pozwalają przypu
szczać, ,że część naziemną obiektu stanowiła konstrukcja słupowa, której 
ściany były grubo wylepione ·gLilną. Zawartość półziemianki stanowiła 

głównie ceramika. Odkryte jamy magazynowo-odpadkowe ·charakteryzo
wały się dość dużymi rozmiarami. Jedna z nich miała średnicę 2,20 m 
a głębokość O, 7 m . • w jamie tej znaleziono dużą ilość ceramiki, w tym 
fragmenty naczyń zasobowych, liczne kości zwierzęce oraz uszkodzony 
gliniany ciężarek tkacki. Pozostałe jamy były mniejsze, średnica ich wa
hała się w granicach 1-1,20 m a zawartość stanowiły także kości zwie
rzęce i ceramika. Na podstawie uzyskanego materiału ceramicznego chro
nologię tej osady należy określić ogólnie na I w . .p.n.e. 

Ze względu .na fakt, że osada ta stanowi integr.alną część rozległego 
zespołu osadniczego w KoŁozębiu, składającego się z ·badanej w ubiegłych 
sezonach Qsady na stanowisku l , zbadanego już cmentarzyska ciałopal
nego na stanowisku 3- istnieje potrzeba kontynuacji badań. 

KOŁOZĄB, pow. Płońsk 

Stanowisko 4 

Zakład Folskiego Atlasu Ar·cheolo
gicznego Instytut u Historii Kultury 
Materialnej P AN w Warsza wie 

Badania prowadził dr Jerzy Pyrgała. Finansował IHKM PAN. 
Pierwszy sezon :badań (dziewiąty kołoząbskiego zespołu osad
niczego). Osada z okresu lateńskiego. 

W trakcie tegorocznych prac wykopaliskowych w Kołozębiu na sta
nowisku 2 natrafiono na wyraźne ślady osady wcześniejszej, ·wczesno
i środkowolateńskiej. Jej zasięg częściowo pokrywa się z zasięgiem osa
dy pó:źmolateńskiej. Rozciągnięta jest ona jednak .bardziej niż późnola
teńska na zachód, w kierunku od krawędzi doliny Wkry. Osada lateńska 
charakteryzuje się słabo uchwytną warstwą kultur·ową i bardzo luźno 
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rozrzuconymi obiektami nieruchomymi. W tym sezonie odkryto wyłącz
nie jamy w ilości 5. Największa z .nich, w planie :prawie kwadrato
wa, o rozmiarach 1,30 X 1,20 m, miała głębokość l m. Przy jej dwóch 
narożach wystąpiły ślady po słupach. Pozostałe jamy były przede wszy
stkim płytsze, .choć ich rozmiary w rzucie IPOziomym niewiele różniły 

się od rozmiarów jamy największej. Wypełniska jam stalilowiła jednolita, 
intensywnie czarna i tłusta warstwa z bardzo nieliczną polepą, a na 
zawartość składała się prawie wyłącznie ceramika i nieco kości zwierzę

cych. Na podstawie materiału ceramicznego można określić osadę jako 
przynależną do ludności kultury grobów kloszowych. 

KOPCIE, pow. Węgrów Konserwator Zabytków Archeologicz
nych i Państwowe Muz·eum Archeo
logiczne w Warszawie 

Badania prowadziła dr Teresa Dąbrowska. Finansował WKZ 
w Warszawie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury prze
worskiej z późnego okresu lateńskiego i okresu wpływów 
rzymskich oraz osada kultury łużyckiej. 

Ogółem przebadano około 2,5 ara, odsłaniają<: 6 grobów ciałopal

nych i 16 jam osadowych. Badano teren po obu stronach zagajnika, na 
gromadzkim nieużytku i polach ornych. N a nieużytkm - na północ od 
zagajnika - odkryto w części zachodniej jamy łuży,ckie i kilka zaciem
nień bez inwentarza, na polu ornym - wszystkie groby i pozostałe jamy 
osadowe. Pięć spośród odkrytych grobów datować należy na późny okres 
lateński (I wiek :p.n.e.), szósty .pochodzi z przełomu wczesnego i pozne
go okresu wpływów rzymskich (odlcryto w nich fibulę brązową, tzw. po
chodną od silnieprofilowanych). 

Większość jam łużyckich charakteryzowała się nieznaczną ilością m a
teriału zabytkowego. Tylko nieliczne (jama 8 i 12) dostarczyły nieco wię

cej ceramiki. 
Pomiędzy obiektami w piasku odkryto także ułamki ceramiki neo

litycznej. 
Badania wykazały, że cmentarzysko ciągnie się ukośnym (chyba dość 

wąskim) .pasem z północnego wschodu na południowy zachód. Znaczna 
rozpiętość czasowa grobów wskazuje, iż mamy tu do · czynienia z du
żym zapewne obiektem. O zasięgu osady łużyckiej brak 'ściślejszy-ch 

danych. 

KROSTKOWO, po.w. Wyrzysk 

' 

Muz.eum im. L. Wyczółkowskiego w 
Bydgoszczy 
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Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. Finansował 

WKZ w Bydgoszczy. Osada kultury łużyckiej z wczesnego 
okresu lateńskiego. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym ,morenowym wyniesie
niu, w pobliżu muru współczesnego cmentarza. 

Przebadano powierzchnię około 300 m2, na iktór·ej odkryto i wyeks
plorowano 12 jam o charakterze gospodarczym i 3 paleniska. Jamy 
kształtu owaLnego o średnicy 0,80-1,90 m wypeŁnione pyły warstwą 

ciemnobrunatnej ziemi, w której tkwiły fragmenty polepy, węgielki 

drzewne oraz fragmenty naczyń. Ceram'ika zazwyczaj grubościenna, Tęcz

nie lepiona, zawiera średnio- i drobnoziarnistą domieszkę schudzającą. 

W owalnej jamie o średnicy l m, pod obwarowaniem kamiennym, 
w warstwie prz~palonej ziemi, znajdowały się fragmenty dużego na
czynia z dwoma uchami, talerz krążkowy o brzegach zgrubiałych oraz 
fragmenty dwóch innych naczyń. W p01bliżu talerza umieszczony był róg 
jelenia ze śladami obróbki. 

W wykopie IX na .głębokości 30 cm odkryto jamę ze śladami wy
topu rudy darniowej. Wypełniona była warstwami przepalonej ziemi, na 
przemian z warstwami polepy. W środkowej części jamy, glina miała 
wyciśnięte podłużne rowki. Ziemia w tym miej·scu zabarwiona była na 
kolor intensywnej czerwieni {tlenek żelaza). W warstwach spalenizny 
znajdowały się duże fragmenty naczyń, których ścianki były wtórnie 
przepalone. Miąższość jamy dochodziła do 60 ·cm. 

Odkryte 3 palenis~a miały średnicę .około l m. Utworzone były z 
polnych okrąglaków, zle,piony.ch gliną. Gruba warstwa · spalenizny oraz 
przepalone kamienie wskazują na dłuższy czas ich użytkowania. W pa
leniskach znaleziono fragmenty naczyń wtórnie przepalonych. W kie
runku południowo-wschodnim od badanego stanowiska, w trakcie badań 
powierzchniowych natrafiono na obszarze 200 X 300 m na fragmenty ce
ramiki. Większość z .nich jest .grubościenna o chropowatej po.wierz·chni. 
Prace na tym terenie będą prowadzone w przyszłym sezonie wykopa
liskowym. 

KRZEMIENICA, pow. Mielec Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Ewa tSzarek-Waszkowska. Finansowa
ło Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. 

Cmentarzysko kultury pomorskiej i osada z okresu wpływów 
rzymsk.Lch. 
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Przypadkowo odkryte stanowisko badano ratowniczo. Stanowisko po
łożone jest w centrum wsi na działkach uprawnych w kierunku przy
siółka Górki. 

Zbadano powierzchnię 12 arów, na której odkryto 11 grobów lrul
tury pomorskiej oraz jamę z mater-iałem typowym dla wczesnego okresu 
wpływów rzymskich, występujących na głębokości od 15 do 40 cm. 

Na cmentarzysku ~naleziono .6 grobów kloszowych. Dwa z nich 
zniszczone zawierały -tylko resztki popielnicy i klosza. W pozostałych 
popielnica przykryta była misą i ustawionym do góry dnem kloszem,
obok którego znajdowała się przystawka. Przystawki z reguły były róż
nej wielkości kubki z uchem, zdobione na załomie brzuśca i bardzo sła
bo wypalone. 

Dwa groby nie posiadały kloszy lecz tylko popielnicę przykrytą w 
jednym wypadku ~isą, w drugim dolną częścią naczynia. 

Grób Nr 4 był jamą o średnicy 4 m, miąższości 30 cm i płaskim 
dnie. Odkryto w niej 8 luźno ustawionych kamieni, zaś w jej ~północ
nej ·części ślady spalonych bierwion. Obok kamieni znajdowały się dwa 
sk'L1!piska spalonych kości ludzkich. Zbita, .brązowo-czarna ziemia z wy
pełlniska jamy zawierała dużą ilość węgla drzewnego, rozsypane bezład
nie spalone kości i ułamki .ceramiki. 

KUNICE, pow. Myślenice Muzeum Żup Krakowski•ch w Wie
licz·ce 

Badania pr-owadził Kazimierz Reg;uła. Finansowało Muzeum 
Żup Krakowskich .w W[eliczce. Drugi sezon badań. Osada ot
warta z późnego okresu lateńskiego. 

Osada położona jest po lewej stronie Raby na łagodnym południo
wym stoku wzgórza. Przebadano teren o powierzchni 400 m2• Pod war
stwą humusu na głębokości 40 cm odsłonięto zgrupowanie 17 jam oraz 
8 śladów po słupach. Jamy miały :kształt kolisty {średnio od 0,90 do 
2 m), owalny <(średnio od 1,00-2,60 m) i prostokątny .(wymiary 
2,50 X 2 m). Podczas eksploracji zauważono, że niektóre jamy łączyły 
się w górnych partiach ze sobą, bądź wkopane były w inne, •tego 'sa
mego rodzaju obiekty. iWypełniska ich to ciemnopopielata warstwa próch
nicy, zawierająca obok ceramiki późnolateńskiej także kawałki polepy, 
węgli drzewnych oraz kamieni. W profilu jamy miały pionowe względ
nie uko~e ściany zaś dna zagłębione były ·W calec od 0,50 do 1,24 m . 

Przeznaczenie jam było różnorodne: jama prostokątna była zapew
ne śladem ziemianki mieszkalnej, 3 obiekty pełniły funkcję otwartych 
palenisk, pozostałe jamy służyły prawdopodobnie jako .spichlerze lub 
zbiorniki na odpadki. 1Pomiędzy jamami i w najbliższym ich otoczeniu 
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wystąpiło 8 śladów po słupach, średnicy 28-35 cm. Były to pozostałos
ci nieokreślonej konstrukcji, która wznosiła się nad jamami. 

Materiał archeologicz:ny, w głównej mierze ceramiczny można po
dzielić na dwie grupy. Pierwszą .grupę tworzą naczynia ręcznie lepio
ne: garnki jajowatego kształtu, duże zasobnice, misy z facetowarrym 
brzegiem, kubki beczułkowate ·i lekko baniaste, czarki łagodnie profilo
wane i małe miseczki z półkolistym dnem. Drugą grupę stanowią naczy
nia wykonane na krążku garncarskim: fragmenty naczyń grafitowych, 
naczyń malowanych na powierzchni, ułamki tzw. lateńskiej ceramiki 
"siwej" oraz niemalowanej .ceramiki typu Podłęże. Poza tym znalezio
no tylko dwie osełki z piaskowca i pl~ą żelazną taśmę. 

W oparciu o omawiany wyżej materiał, osadę zaliczyć należy do 
starszej fazy "celto-przeworskiej" grupy kulturowej. Czas trwania tej 
fazy ,pokrywa się mniej więcej z fazą D w systematyce W. Kramer·a. 
Dalsze badania wykopaliskowe kontynuowane będą w przyszłym roku. 

Ll.JBOS.ZYCE, pow. Lubsko 

Stanowisko l 

ŁĄCZYNO STARE, 
pow. Przasnysz 

NOWA HUTA-Kościelniki 

Stanowisko 58 A 

NOWE DOBRA, pow. Chełmno 

Stanowisko l 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz okres wplywów rzymskich 

Konserwator Zabytków Arechologicz
nych w Bydgoszczy 

Badania prowadzili mgr Olga Romanowska-Grabowska i mgr 
Januariusz Janikowski. Finansował WK·Z w Bydgoszczy. Pier
wszy sezon badań. Cmentarzysko wczesno1ateńskie. 

Cmentarzysko grobów kloszowych i jamo,wych ~najduje się na pia
swzystym wzniesieniu, .ciągnącym się wzdłuż pradoliny Wisły, na od
ległość około 15 km .w kierunku 'Podwieska. Na wzgórzu tym zlokalizo
wanych jest kilka .innych ,cmentarzysk, obejmujących chronologicznie 
okres brązu (kulturę łużycką) do okresu wpływów rzymskich. 
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W 1956 r . w trakcie niwelacji terenu pod budowę, odkryto groby 
skrzynkowe, których zawartość zniszczono prawie w całości, tak, że je
dynie kilka naczyń dostało się do Muzeum Okręgowego w Toruniu. 

W czasie systematy.cznych badań odkryto 21 grobów wczesnolateń

skich, wśród nich 14 jamowych, dwa symboliczne i resztę kloszowych. 
Groby zalegały płytko , od 20 do 40 om .pod darnią, z tego powodu klo
sze były zniszczone w partiach przydennych. Groby kloszowe znajdowa
ły się w intensywnie ciemnych, owalnych jamach. We wszystkich ba
danych grobach tego typu, klosz stanowiło beczułkowate niewielkie, •Chro
powate naczynie, koloru ceglastego, którego brzeg był modelowany pal
.cami garncarza. Klosz spoczywał na większym fragmencie dużego, chro
powatego garnka i przykrywał fragmenty porozbijanych naczyń -
gładkich miseczek ornamentowanych, małych naczyń czernionych ze 
zgrubiałą lknwędzią, dużych o powierzchni chropowatej ga'l'nków, drdb
n e ilości .przepalonych fragmentó.w kostnych oraz wsypane resztki sto
su. Nierzadko .pod dnem klosza, na wierzchu, zmajdowano przedmioty 
metalowe, np. fragmenty brązowej szpili, noż żelazny, brązowe okucia , 
blaszki, fragment żelaznej fibuli i brązowe nity. 

Groby jamowe występowały obok grobów kloszowych. W ciemny.ch, 
nieregularnego kształtu jamach, o wymiarach około 50 X 30 cm, głębo
kości od 30-70 cm, znajdowano fragmenty naczyń chropowatych, gru
bościennych, przepalone kości (w większych ilościach ni.ż .w grobach k lo
szowych), węgle drzewne i sporadycznie przedmioty metalowe, jak np. 
brązowe kółko, dwa kolczyki brązowe z niebieskimi (egipskimi) pacior
kami. 

Odkryty materiał zabytkowy tak w grobach kloszowych jak w ja
mach zamyka się .w ramach chronologicznych ·okresu Hallstatt D i w cze
snego okresu lateńskiego. 

Badania na cmentarzysku wczesnolateńskim w Nowych Dobrach bę
dą kontynuowane, gdyż odkrywane coroc21nie, przez przypadkowych od
krywców, groby, wskazują na znac21ny obszar stanowiska, a tegoroczne 
badania powierzchniowe potwierdziły rozciąganie się cmentarzysk wzdłuż 
całego pasma wziesienia. 

P RUSZCZ GDAŃSKI, 

pow. Gdańsk 

Muzeum Archeolog.icz:ne .w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław P.ietrzak. Finansował W KZ 
w Gdańsku. Czwarty sez.on badań. Cmentarzysko z okresu 
późnolateńskiego i wpływów rzymskich. 

Przebadano obszar 2,75 ara odkrywając 41 obiektów. Wśród nich 
wyróżniono l grób ,szkieletowy z epoki neolitu kultury ceramiki sznu-
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rowej, l grób jamowy nieznacznie uszkodzony z okresu późnolateńskie
go oraz 33 groby szkieletowe z końca starszego i młodszego okresu 
wpły.wów rzymskich oraz 6 jam nieoz.naczonej funkcji. 

Gró.b neolityczny zawierał toporek kamienny, wiór krzemienny, du
ży paciorek bursztynowy oraz 2 kawałki surow.ca krzemiennego. Kości 
szkieletu zachowały się w stanie kompletnego rozkładu. 

Grób pó~nolateński zawierał fragmenty 2 zapinek żelaznych, noż że
lazny sierpikowaty oraz brązową bransoletę zachowaną we fragmentach. 

33 groby szkieletowe pochodzą w !Przeważającej ;większości z młod
szego okresu wpływów rzymskich. Prawie wszystkie groby nosiły ślady 
rabunku. W nielicznych wypadkach stwierdzono ślady po kłodach drew
nianych, które zostały zniszczone przez wtórne wkopy rabunkowe. W jed
nym z grobów (nr 379) stwierdzono .pochówek kobiety wraz z noworod
kiem. W skład inwentarza grobów szkieletowych wchodziło m.in.: ~il

kanaście zapinek brązowych i zapiJnka żelazna, igły ·brąz.owe, szpile ha
-czykowate, ~rzączki brązowe, przęśliki gliniane oraz kilka paciorków 
bursztynowych i kilkanaście paciorków szklanych. 

Po raz pierwszy :na cmentarzysku w Pruszczu Gdańskim odkryto 
monetę srebrną w postaci denara Trajana. Znajdowała się ona w grobie 
szkieletowym noszącym ślady rabunku. 

Zaplanowano kontynuację badań na następny rok. 

STROBIN, pow. Wieluń Muzeum •Ziemi Wieluńskiej w Wie
luniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansował W~Z 
w Łodzi. Drugi sez.on badań. Osada z okresu późnolateńskie
go i wczesnorzymskiego. 

Badania prowadzono jednocześnie w dwu punktach osady, w bezpoś
rednim sąsiedztwie wykopu z 1969 r. oraz w miejscu, gdzie stosunko.wo 
najlepiej widoczne są ślady przypuszczalnego wału. Wykop ten usytuo
wany był prostopadle do linii przebiegu wału i wynosił 17 m długowi 

oraz 150 cm szer-okości. 

W obrębie wykopu I odkryto ślady dwóch chat prostakątych z za
chowanymi dobrze dołkami po słupach. Wymiary chat wynosiły 

4 X 2,80 m i 4 X 3 m. W chacie większej, w nar-ożniku NW, ~najdowało 
się wyłożone gliJną palenisko. Grubość warstwy kulturowej w o~rębie 

.chat wynosiła 60-70 om. Inwentarz zabytkowy stanowiła głównie ce
ramika oraz kości zwierzęce. Ponadto znaleziono l !Przęślik, igłę i frag
menty nieokreślonych przedmiotów metalowych. Często także z.najdowa
no pojedyncze bryły żużlu. 

W dalsrzym ciągu przeważa ilościowo ceramika 'grubościenna i chro
powata, więcej jednak, w porównaniu do ubiegłego roku, znajduje się u-
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łamków naczyń czernionych i gładzonych. W wykopie I odkryto jeszcze 
jamę owalną o wymiarach 1JiO X 1,80 m oraz część szczytową następ
nej chaty. Reszta tej chaty znajduje się w strefie przeznaczonej do 
następnych badań. O wiele ciekawsze i interesujące okazały się wyniki 
prac prowadz01l1ych w wykopie II. Natrafiono tu bowiem na warstwę 
spalenizny szerokości około 4 m, biegnącą równolegle z identyfikowa
nym wałem. ,W warstwie tej znajdowało 'się dużo węgH drzewnych, 
przepalonej gliny i niewielkich kamieni. Ceramika z warstwy kulturowej 
i obiektów jest taka sama jak ceramika znaleziona w warstwie spaleniz
ny. Ponadto na spodzie tej warstwy widoczne były smugi ciemne zie
mi, jakby ślady po zalegającym tu drzewie. Warstwa kulturowa kończy
la się właśnie w tym miejscu. Z uzyskanych obserwacji wynika, że osa
da otoczona była jakąś konstrukcją drewnianą zapewne o charakterze 
obronnym, która spłonęła. Na zewnątr.z od wału widoczne jest wyraź
ne obniżenie terenu, na którym, jak twierdzą mieszkańcy Strobina, 
jeszcze 50 lat temu znajdowało się duże rozlewisko wody. 

Badania będą nadal ,prowadzone. 

STRZELCE, pow. Mogilno 

Stanowisko 4 

SUŁKOW, pow. Głubczyce 

patrz epoka brązu 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

Badania prowadziła dr Barbara Czerska. Finansowała Katedra 
Archeologii UW. Drugi Sezon badań. Stanowisko hutnicze. 
Okres późnolateński, kultura celtycka. 

Stanowisko położone jest na stoku wzniesienia około 100 m na północ 
od rzeki Cyny. Przebadano obszar 100m2• 

Odkryto 6 jam. Największa, jama Nr 11 o wymiarach 5,40 x 3,40 m 
posiadała palenisko. W jamie tej odkryto trzy warstwy żużli żelaznych 
i kawałków polepy pochodzących ze zniszczonych pieców do wytopu żela
za. Stwierdzono ślady wytopu żelaza w ogniskach. 

Znaleziono kilka zniszczonych przedmiotów żelaznych, trzy paciorki 
z niebieskiego szkła, kawałki grafitu, fragmenty naczyń obtaczanych nako
le garncarskim w tym: naczyń grafitowych, cienkościennych naczyń stoło
wych i naczyń kuchennych; skorupy naczyń lepionych ręczni.e występowa

ły pojedynczo. W warstwie ornej, w warstwie kulturowej i we wszystkich 
odkrytych jamach występował żużel żelazny, kawałki polepy, niekiedy wę
gle drzewne. 
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Materiały archeologiczne odkryte w Sułkowie pozwalają stwierdzić, że 
w okresie późnolateńskim istniało tu krótkotrwałe stanowisko hutnicze 
ludności celtyckiej zamieszkującej Wyżynę Głubczycką. 

Badania w Sułkowie zostały zakończone, przebadano cały obiekt. 

WARSZA W A-ZERZEN 

Stanowisko 4 

Zespół Badań nad Polskim Średnio
wieczem Uniwersytetu Warszawskie
go i Folitechniki Warszawskiej i Pań

stwowe Muzeum Archeologiczne 

Badania prowadziły dr Teresa Węgrzynowicz i mgr Ewa Ko
walczewska. Finansował Urząd Konserwatorski m. st. Warszawy. 
Trzeci s~on badań. Cmentarzysko grobów kloszowych z wcze
snego i środkowego okresu lateńskiego. Osada kultury trzci
nieckiej. 

Zbadano obszar o powierzchni 200 m2, odkrywając zaledwie 4 groby, 
w tym jeden kloszowy i popielnicowy i 2 jamowe. Przekopany teren jest 
zapewne południową peryferią cmentarzyska. W południowo-wschodniej 
części najprawdopodobniej osiągnięto już jego kraniec, natomiast należy 
oczekiwać, że obiekt rozciąga się dalej w kierunku południowo-zachodnim. 

Groby: kloszowy i popielnicowy nie wniosły do znajmości rytuału po
grzebowego żadnych nowych elementów. Natomiast grób jamowy (nr 41) 
różnił się od spotykanych dotąd na tym cmentarzysku. Miał on postać nie
wielkiego zaciemnienia z nielicznymi, drobnymi kostkami na powierzchni 
i dwiema miniaturowymi przystawkami leżącymi na boku. Łącznie na 
cmentarzysku w Zerzeniu zbadano dotąd 43 groby. 

Porlobnie jak i w latach poprzednich na eksplorowanym obszarze spo
tykano mało czytelne jamy z ubogim inwentarzem. W ciągu omawianego 
sezonu odkryto 7 jam (ostatni numer kolejny 35), zawierających nieliczne 
drobne fragmenty ceramiki, niekiedy pozwalającej na zaliczenie obiektu 
do kultury trzcinieckiej, częściej niecharakterystycznej. W warstwie ornej 
i podglebiu nat.rafiono na pojedyncze ułamki naczyń średniowiecznych. 

WIELICZKA, pow. Kraków Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka 

Stanowisko XI. 

Badania prowadził Kazimierz Reguła, Finansowało Muzeum 
Zup Krakowskich. Trzeci sezon badań. Osada z przełomu okre
su późnolateńskiego i wczesnorzymskiego. 

----- - ----------------
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Prace wykopaliskowe skoncentrowane były głównie w północnej i po
łudniowej części terenu, na którym w ubiegłym roku odkryto urządzenia 
do wytwarzania soli z solanek. Przebadano teren o powierzchni 200 m2. iPod 
grubymi nawarstwieniami liczącymi około 80-90 cm odsłonięto na głę
bokości 90-140 cm dalszy ciąg rowka, 6 palenisk, 4 jamy oraz 7 śladów po 
słupach. 

Rowek, którym doprowadzono solankę do zbiorników- odstojników, 
ukazał się na głębokości 140 cm i biegł dalej w kierunku NW. Długość jego 
wynosiła 5 m, szerokość około 30-35 cm a głębokość 15 do 25 cm. 

Paleniska, na których wywarzano solankę w naczyniach nie wykazy
wały regularnego tl"ozplanowania. Są to skupiska polepy, kamieni drzew
nych i ceramiki, różnego kształtu i wielkości z~łębione średnio w calec od 
20 do 40 cm. 

Jamy posiadały przeważnie kształt prostokątny o wymiara.ch ok. 
120 x 70 cm i głębokośd 50 do 60 cm. Funkcja ich jak dotychczas jest trud
na do ustalenia. 

Nie zauważono dotąd ,żadnej regularności w rozmieszczeniu 'Śladów po 
słupach przestrzennych. Były to koliste lub 'owalne zagłębienia o średni-
cy 18-60 cm i głębokości 30 cm. · 

Wśród pokaźnej ilości fragmentów ceramiki możemy wyróżnić dwie 
grupy na·czyń: wykonane na krążku garncarskim- reprezentowane przez 
naczynia grafirtowe i .cienkościenne, malowane na powierzchni, oraz ręcz
nie lepione. Pospolitą formą są tutaj garnki jajowatego ksż.tałtu, wiader-
3.owate z charakterysty.cznie zgiętą do wewnątrz krawędzią ora'Z duże za
sobnice. Z naczyń .cienkościenny.ch wymienić należy: misy szerokoot·woro
we, czarki ostroprofilowane, małe miseczki, kubki beczułkowate i jajowa
te oraz czerpak z kolankowatym uchem. 

Znaleziono także pierścień z karbowaniami na powierz·chni, w typie 
bransolet celtyckich znanych ·ze Śląska, owalną sprzą·czkę .żelazną , trzy 
prześliki gliniane oraz na wtórnym zl·ożu siekierkę krzemienną, kultury 
pucharów lejkowatych. Odkryde w tym roku dalszych obiektów (ro
wek, paleniska, jamy), potwierdziły produk cyjny charakter osady, użyt
kowanej przez ludność grupy "celto-przeworskiej" pod koniec późnego la
tenu i na początku fazy B1 okresu rzymskiego. 

ZADOWICE, paw. Kalisz patrz okres wpływów rzymskich 

ŻUKOWICE, paw. Głogów patrz ,wczesne średniowiecze 

Stanowisko 9 



Okres wpływów rzymskich 



BACH0RZ...,CHODOR0WKA, 
pow. Brzozów 

BISKUPIN, pow. Żnin 

Stanowisko 11 
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patrz epoka brązu 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Jerzy Głosik. Odkrycie przypadkowe. 
Obiekty produkcyjne (tzw. piecowiska) z wczesnego okresu 
rzymskiego. 

Piecowiska odkryte zostały podczas budowy drogi bitej z Wenecji do 
wsi Biskupin, około 150 m od zakrętu toru kolejki wąskotorowej , blisko 
północnego brzegu jeziora Biskupińskiego. Odsłonięto dwa piece, z tym, że 
jeden z obiektów przecięty został przebiegiem rowu. 

Piec Nr l w planie rysował się ·w postaci półkolistej plamy {przeciętej 

rowem) z ceglastą obwódką .przepalonej gliny, wewnątrz wypełnioną zbitą, 

szaro-czarną masą gliny. Scianki od wewnątrz wylepione były gliną szarą. 

Srednica pieca wynosiła 29 x 30 cm. W piecu zalegały (na głębokości około 
40 cm od planu) duże grudy polepy, pod którymi znajdowała się warstwa 
białej gliny (warstwa geologi-czna). Ze strony południowej profilu rowu 
widoczne było zaciemnienie, biegnące od ściany pieca ku górze. W zaciem
nieniu znajdowało się dużo gliny przepalonej na kolor czerwony, miejsca
mi czarny. Tkwiły w nim również znaczne bryłki białawego "żużla". Przy
puszczalnie był to kanał doprowadzający powietrze tzw. dmuch. Z wnętrza 
pieca wydobyto bryłki •żużla z ·zawartością szklistych zacieków. Znajdowały 
się one luźno w rwypelnisku i nie tworzyły jednej bryły. 

Piec Nr 2 na planie rysował się w postaci wyraźnego, owalnego krę
gu z wypaloną na .czarno i czerwonawo polepą oraz niebieskawą glinką. 

Po przecięciu piec miał kształt leja o płaskim dnie. Miejscami widoczny był 

negatyw kanału. Niżej piec wypełniał czarny, zbity węgiel drzewny. W je
go górnych partiach znajdowały się drobne żużle, niżej aż do dna jedynie 
czysty węgiel. Ściany pieca nie były tak wyraźnie ograni-czone kolorysty
cznie, twarde i wypalone •jak w obiekcie Nr l. Podobnie kształt (średnica 
wynosiła 32 x 38 cm) był wyraźnie odmienny. W tym wypadku brak było 
polepy na dnie. Liczny żużel iWydobyty z górnej partii wypełniska miał 

charakter żelazisty, brak w nim by~o szklisty.ch zacieków. Piec ten w cało
ści wydobyto z Ziemi .przy .pomocy obudowy z desek) i przewieziono do 
badań specjalistycznych w PMA. 

Znalezione w najbliższym otoczeniu piecowisk drobne fragmenty ce
ramiki wczesnorzymskiej, pozwalają datować je .na ten okres. W pewnym 
oddaleniu od tych obiektów, w pr-ofilu rowu drogowego przebiegała war
stwa z .ceramiką późnolateńską. 



BRZEG GŁOGOWSKI, 

pow.Głogów 

CECELE, pow. Siemiatycze 
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patrz wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Ar cheolo
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jan Jaskanis. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Białymstoku. Piąty sezon ·badań. Cmentarzysko 
kultury wschodnio-pomorsko-maZJowieckiej podokresu rzym
skiego. 

Badaniami objęto pozostałą do eksploracji przestrzeń. Były to peryfe
rie pólnocna i poludniowo-zachodnia oraz częściowo - środkowa partia 
obiektu. Łącznie stanowiło rtio około 600m2• Wykryto tu 8 grobów płaskich 
z pochówkami ciaŁopalnymi bezpopielnicowymi, 2 .groby płaskie z dziecię
cymi pochówkami szkieletowymi oraz wyeksplorowano 4 groby kurhano
we typu "rostokkiego". 

Groby płaskie i występujące w nich pochówki w niczym się nie róż
niły od odkrywany.ch w latach ubiegłych. Podobnie i groby kurhanowe 
wzniesione z dużej d.lości kamieni, tworzących rdzeń średnicy do około 
10m, obsypany ziemią z wierz.chu .i obłożony płasz.czem kamiennym. Wszy
stkie kurhany odznaczały się większym lub mniejszym s topniem dewasta
cji spowodowanej wydobywaniem kamieni. 

Prostokątne jamy gr.obowe, usytuowane 1były w ich środkowych par
tiach. Najgłębsza, w kurhanie V, sięgała do około 1,5 m od podstawy nasy
pu i zawierała szczątki obrabowanego pochówka szkieletowego. W pozosta
łych kurhanach prostokątne damy były płytsze. Stwierdzono w .nich ślady 
po ciałopaleniu .naruszone penetracdą rabunkową grobu. W jednym z kur
hanów śladów pochówka nie stwierdzono. Natomiast w kurhanie V wykry
to jedyny .na badanym .cmentarzysku pochówek boczny. W osobnej jamie 
usytuowanej pod zachodnią ·częścią nasy.pu, w kilkumetrowej odległości 
od jamy z pochówk·iem centralnym, wystąpił szkielet osobnika młodocia
n ego, wyposażony m. in. w zapiJ;lkę brązową, miniaturową sprzączkę i 54 
krążki do gry wykonane ze szkła, kości, rogu i gliny. Badania dokonane 
w 1970 r. zamykają 5-letnie prace wykopaliskowe na cmentarzysku w Ce
celach. Przyniosły one 555 grobów płaskich i 8 kurhanowych. 

CIECIERZYN, pow. Kluczbork patrz okres lateński 

CZAJĘCZYCE, pow. Kluczbork patrz epoka brązu 



DĘBCZYNO, pow. Białogard 
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Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finansował Ko
mitet Słowianoznawstwa PAN {KNiT PAN) i UAM w Pozna
niu. P,ierwszy sezon badań. Cmentarzysko i osada z okresu póź
norzymskiego. 

Prace wykopaliskowe prowadzono na .cmentarzysku szkieletowym, 
przebadanym ,częściowo w 1937 r. przez H. J. Eggersa, który odkrył 11 gro
bów, oraz na nowoodkrytej osadzie, położonej w pobliżu cmentarzyska. Na 
cmentarzysku, położonym 1,3 km na południe od wsi, nad rzeczką Magii
nicą, po przebadaniu około 8 arów odkryto 24 groby szkieletowe, l grób ja
mowy czysty, l grób jamowy ze szczątkami ,stosu oraz 4 jamy. Groby szkie
letowe usytuowane na osi NW-SO i N-S, z <Czaszkami w części północnej 

(poza 2 grobami), zawierały szkielety uło·żone w pozycji wyprostowanej 
oraz na boku - z nogami podkurczonymi. 

Na wyposażenie (w 20 grobach) składały się: 23 naczynia (w 18 gro
bach), wśród których były okazy dwustożkowate, szer.okootworowe .czary, 
gładzone i obmazywane, zdobione pasmami trójkątów ujęty.ch w dookolne 
żłobki, meandrem powiązanym z pionowymi i ukośnymi żłobkami, stem
pelkiem kratkowym, kreskami rytymi oraz okazy doniczkowate- ,grubo
ścienne, jajowate, baniaste i kubki; 9 zapinek (w 4 grobach) o konstrukcji 
kuszowatej z podwiniętą nóżką ; 4 owalne i prostokątne sprzączki do pasa, 
dwudzielne i dwudzielne ze skuwkami do pasa; l igła 1br~owa, l nóż że
lazny z resztkami pasa, fragmenty 3 grzebieni jednostronnych, trójwar
stwowy<Ch, 104 paciorki szklane i 104 paciorki bursztynowe dwustożkowa
te, ósemkowate, kubooktoedryczne, poprzecznie żłobkowane, podwójnie 
dwustożkowate i plask okuliste. 

Stanowisko datowane jest na III-IV wiek n. e., aczkolwiek część ma
teriału pozwala przesunąć jego chronologię na wiek następny. 

Badania :na osadzie dostarczyły wyłącznie materiału .ceramicznego z 
3 jam i 4 palenisk, wśród którego przeważają naczynia grubościenne. Da
towana •Jest na III-IV wiek n. e. i ewentualnie na V w. 

~)ciślejsza chronologia obu stanowisk zostanie specyzowana po zakoń
czeniu badań wykopaliskowych w 1971 r. 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowisko l 

Pracownia Archeologiczno-Konser~ 
watorska P. P. PKZ Oddzial w Po
znan iu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Makiewi<::z. Finansował Zarząd 
Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej Wisły we Włocławku. Dru-
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gi sezon badań. Osada otwarta kultury przeworskiej z I-IV 
wieku i wczesnośredniowieczna z VIII-XI wieku. Ślady osad
nictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej, amfor kulistych i kul
tury łużyckiej. 

Prace skoncentrowano w zagrożonej piętrzeniem wody, nierozpozna
nej jeszcze północno-wschodniej części stanowiska. Wykonano wykopy o 
powierzchni 120 m2. Warstwa kulturowa w tej części stanowiska o mią~:

szości 20-60 •Cm, znacznie mniejsza niż w części południowej . . znaleziono 
bogaty materiał ceramiczny pochodzący z okresu rzymskiego od jego po
czątków do schyłku, natomiast osadnictwo wczesnośredniowieczne i ma
teriał ceramiczny były znacznie uboższe. Z ciekawszych zabytków znale·
ziono wieloczęściową zapinkę brązową z podwłniętą nóżką, zdobioną fa
cetowaniem, należącą do typu 162 Almgrena. Ze względu na występowa
nie jam w warstwie kulturowej wyróżnianie ich było bardzo utrudnione. 
Nie stwierdzono wyraźnych obiektów mieszka1ny<:h. 

Sprawowano nadzór archeologicz.ny nad pracami melioracyjnymi pro
wadzonymi na terenie stanowiska, zabezpieczając materiał zabytkowy i 
inwentaryzując występujące obiekty. Stwierdzono w ten spsobó istnienie 
jednej jamy kultury ceramiki wstęgowej, jednej jamy kultury amfor kuli
stych ze schyłkowej fazy jej .istnienia, jamy kultury łużyckiej, 33 jam kul
tury przeworskiej oraz jednej jamy wczesnośredniowiecznej. Z ciekaw
szych zabytków znaleziono fragment szklanego kielicha, importu rzymskie
go, ułamek ucha naczynia kultury przeworskiej z otworem wewnątrz oraz 
fragment wędzidła wczesnośredniowjecznego. 

DOBIESZEWICE, pow. Mo.gilno 

Stanowisko 2 

DOMANIOWICE, pow. Głogów 

DROHICZYN, pow. Siemiatyczt: 

" Kozarówka" 

GOSZCZ, pow. Syców 

Stanowisko 2 

patrz neolit 

patrz okres halsztacki 

patrz okres halsztacki 

Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska PP PKZ Oddział w Pozna
niu 
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Badania prowadzili mgr Tadeusz Makiewicz (autor sprawozda
nia) 'i Aleksander Kośko. Finansował WKZ we Wrocławiu . 

Pierwszy sezon badań. Domniemane cmentarzysko kurhanowe 
z okresu rzymskiego. 

Zbadano cztery domniemane kurhany, stwierdzono, że ·Są to nasypy 
pochodzenia niewąt;pliwie sztucznego, usypane w XIX wieku, na co wska
zuje znaleziona ceramika. Stanowią one prawdopodobnie element parku 
krajobrazowego związanego z pałacem rodziny von Rekhenbach - Go
schutz, o założeniu którego informuje dokumentacja naukowo-historycz
na pałacu w Goszczu. Niewykluczona jest jednak możliwość, że przynaj
mniej kilka z około 25 kurhanów, to oBiekty pradziejowe. 

GRABICE, pow. Lubsko 

Stanowisko l 

Zakład Archeologii Śląska Instytutu 
Histor ii KuHury MateriaLnej PAN we 
Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finansował IHK.M 
PAN. Szósty sezon badań. Cmentarzysko z okresu wpływów 
rzymskich i osada z okresu la teńskiego. 

Po sześciu latach uwieńczone zostały powodzeniem poszukiwania zna
nego szeroko w literaturze cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich 
w Grabka·ch. W czasie wstępny.ch badań odkryto trzy groby, z których 
jeden zawierał bardzo bogate wyposażenie składające się m . in. z czterech 
naczyń, w tym pucharu "fałdzistego.', złotej zawieszki, 7 guzów brązowych, 
4 przęślików, amuletu z muszli "kauri", fragmentu grzebienia, 10 stopio
nych paci.orków szklanych i noża żelaznego. Grób jak i całe ,cmentarzy
sko można datować na czas od końca II do polowy III wieku. Lącznie na 
tym cmentarzysku odkryto 23 groby, a ich bogaty inwentarz wskazuile na 
konieczność kontynuacji badań. 

W wykopie o powierzchni l ara odkryto 11 jam o średnicach riie prze
kraczających 1,5 cm. Odkryto w nich bogaty materiał ceramiczny pochodzą
cy z okresu lateńskiego oraz ułamki żużla żelaznego. Były to badania roz
poznawcze, których kontynuacji nie przewiduje się. 
(Patrz też stanowiska Jazów i Luboszyce). 

GROBLA pow. Bochnia patrz wczesne średniowiecze 

IGOŁOMIA, pow. Proszawice patrz neolit 



JANIKOWO, pow. Inowrocław 

Stanowisko 11 
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Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska PP PKZ Oddział w Pozna
niu 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Makiewicz (autor sprawozda
nia) i Ewa Krakowska. Finansował WKZ w !Bydgoszczy. Pierw
szy sezon badań. Osada otwarta kl,J.ltury przewor.slciej z I w. 
p. n. e. - III w n. e. Ślady osadnictwa neolitycznego (kultura 
amfor ~ulistych 1(?) i wczesnośredniowiec~nego. 

Badania ratownicze związane z planem piętrzenia wód Jeziora Pako
skiego prowadzono na stanowisku leżącym na wschodnim brzegu, u nasa
dy obszernego półwyspowatego wyniesienia wcinającego się w nadbrzeżne 
łąki. Zajmuje teren około 2 ha z ·Czego około 0,5 ha jest zagrożone. Bada
nia prowadzono systemem wachlarzowato rozrzuconych wykopów badaw
czych, mając m .cel rozpoznanie całości zagrożonego fragmentu stanowiska. 
Powierzchnia wykopów 320 m2• 

Wykop sonda:ilowy o wymiarach 2 x 40 m, prostopadły .do brzegu je
ziora, ujawnił warstwę kultur.ową o ,grubości dochodzącej do l m, na zło
żu wtórnym, jedynie w górnej ·części wzgórza częśeiowo na złożu pierwot
nym. Na samym sz.ozycie wzgórza warstwy kulturowej nie było i obiekty 
pradziejowe występowały bezpośrednio pod warstwą próchnicy. Odkryto 
tam pozostałości domostwa J)Ółziemiankowego, kształtu pr.ostokątnego 

wymiarach 3,3 x 2,8 m z zagłębieniem kwadratowym o głębokości l m (wy
miary 2 x 2 m), będącym zapewne pozjostałością piwnicy. Na zewnątrz 
obiektu tuż przy jego granicy, na osi symetrii, .stwierdzono dwa dołki, bę
dące zapewne pozostałościami po słupach podtrzymujących kalenicę dachu. 
W wypełnisku jamy rznaleziono około 1200 ułamków .ceramiki późnolateń
skiej i 500 kości. •Ponadto odkryto tam 2 jamy, w tym zapewne jedno do
mostwo ziemiankowe i kilka dołków. Najciekawsze obielciy odkryto w ni
żej położonej •Części stanowiska, ·w obrębie warstwy kulturowej. Unikato
wym obiektem są pozostałości budynku z zachowanym w centrum klepi
skiem glinianym z gliny •celowo wypalonej. Na klepisku stwierdzono kwa
drat (65 x 63 cm) wykopany podwójną linią rytą. Obok znajdował się sta
rannie wy.gładzony kamień kształtu trapezowatego o długości 25 .cm. W od
ległości około 2 m od granicy klepiska stwierdzono na poz.iomie calca rząd 
cmerech dołków 1posłupowych, wiążących się być może z domostwem. Kle
pisko leżało w obrębie warstwy kulturowej 40 .cm nad calcem. Odkryty 
fragment budynku ma wym. 3,5 x 4;5 m. Eksplora.cję obiektu przerwano 
wskutek niemożności kontynuowania prac. 

Drugi wyjątkowy obiekt to również resztki domostwa, z klepiskiem 
glinianym (grubość 5-7 cm), nie wypalonym lecz ubitym. Klepisko leża
ło w warstwie kulturowej, 60 cm nad ,calcem. Na skraju klepiska, na po
ziomie calca odkryto 11 dołków posłupowych, wyznaczających konstruk-
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cję •obieMu i jego dokładny zarys. (klepisko .było częscwwo ·znis~czone 

i rozwleczone). W obydwu domostwach stwierdzono .ceramikę w stylu póź
nolateńskim. 

Obok obiektu odkryto grób psa, o -charakterze zapewne kultowym, 
z ułamkiem ceramiki późnolateńskiej. Ponadto odkryto l dom z palellli
skiem gliniano-kamiennym, 18 jam i kilkadziesiąt dołków. Z zabytków zna
leziono l kółko ażurowe, o średnky 5 cm, z 6 otworami centry,cznymi zdo
bione punktami oraz klilka tysięcy ułamków ceramiki. ·Zastanawiający jest 
całkowity brak metali, ·zaobserwowany także na innych stanowiskach kul
tury ;przeworskiej rw rejonieJeziora Pakoskiego. 

Poza tym w trakcie badań powier~chniowych znaleziono 2 fragmen
ty ceramiki neolitycznej i grocik krzemienny laurowaty (kultura amfor 
kulisty.ch (?) i kilkanaście ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej . 

Przewiduje się kontynuację .badań w roku 1971 ze skupieniem się na pro
blematyce chronologH d unikat·owego rtypu budownictwa. 

JAKTOROW, pow.Grodzisk Maz. Zespół Badań nad Polskim Średnio
wieczem Uniwersytetu Warszawskie
go i Folitechniki Warszawskiej w 
Warszawie 

Badania prowadził dr Andrzej Kempisty. Finansował WKZ w 
Warszawie. Drugi sezon badań (ostatni). Kurhan z okresu póź
norzymskiego. 

Zbada:ny w latach 1969-1970 kurhan I położOIIly jest w północnej czę
ści Jaktorowa na rozległej, płaskiej łące, w odległości kilkuset metrów od 
rzeki Pisi-Tucznej. Wysokość kurhanu około 80 cm. średnica podstawy 
około 21 m. W szczyrtowej, środkowej ,części nasypu znajdowało się zagłę
bienie o średnri·cy około 6 m. Kurhan ten znajduje się w odległości około 
8 m na zachód od drugiego, ib.ar-dzo podobnego obiektu, różniącego się 
nieznac:z;nie rozmiarami. 

W toku ibadań stwierdzono, że kurhan zbudowany był głównie z zie
mi. W górnej warstwie nasypu znajdował się luźny bruk z kamieni narzu
towy·ch. w nasypie odkryto ledwie kilkanaście mało charakterystycznyiCh 
ułamków ceramiki starożytnej, nie licząc znalezisk now.ożytny·ch. 

Równolegle do obecnej ;podstawy kurhanu, pod jego nasypem, prze
biegał kolisty rowek o szerokości około 30 ,cm i głębolmści 30-50 .cm, dob
rze rysujący się w piasku, tuż pod pierwotną powierzchnią ziemi i pod 
skrajem nasypu kurhanu. Tworzył on regularny krąg o :średnicy około 

l 7 m. Pod środkową częścią nasypu na pierwotnej powierzchni ziemi zbu
dowany był z rwiększy.ch kamieni narzutowych inny krąg posiadający śred
nicę około 9 m. W niektórych partiach tego wieńca wystąpiły 2, a nawet 
3 warstwy kamieni, rw: rw[ększości jednak tylko l. Od strony wschodniej 
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w skład kręgu wchodziło kilka bardz<O dużych kamieni. Północna .częsc 

wiedca oraz powierz.chnia ziemi obok tej części przykryta była nieregular
nym, niekiedy dwu- i trzywarstwowym brukiem. 

Pierwotna powierzchnia ziemi w poludniowej i wschodniej części wnę
trza kręgu kamiennego oraz przyległe części po ·zewnętrznej stronie kręgu, 
przykryte były warstewką spalenizny o miąższości .około 1-3 .cm. W skład 
tej warstewki wchodziły węgle drzewne, popiół i kilkadziesiąt skorup z 
2 lub 3 naczyń, przeważnie nieprzepalone. Prócz tego znaleziono w war
stwie spaleni'Zily kilka bryłek stopionego brązu i drobną ilość przepalo
nych kości. 

Kamienie wchodzące w skład południowej i wschooniej ·części kręgu 

ustawione były w wielu wypadka-ch na warstwie spalenizny. 

Materiał ceramiczny wydobyty z w/w warstwy datuje ją na późny 
okres rzymski. 

W dwóch miejscach pod warstwą spalenizny, we wschodniej i środko
wej części przestrzeni ograniczonej kręgiem znaleziono wcześniejsze po
chówki. Warstwa spalenizny ponad nimi nie była naruszona. W jednym 
wypadku był to 1typowy pochówek popielnicowy 'Z późnego okresu lateń
skiego, w drugim zaś jamowy pochówek z małą d.lością ·czystych kości, bez 
żadnego wyposażenia. Wreszcie, w odległoś-ci około 4 m na południowy 
wschód od wieńca kamiennego, już poza zasięgiem warstwy spalenizny, 
odkryto w ,czystym piasku silnie zniszczony pochówek ciałopalny i zespół 
skorup, prawdopodobnie kultury grobów kloszowy.ch. 

W świetle opisanych wyżej odkryć, kurhan I z warstwowym pochów
kiem ciałopalnym uznać trzeba za obiekt bliski kurhanom typu siedlemiń
skiego. 

Obecnie trwają ostatnie prace nad rekonstrukcją nasypu przebadane
go kurhanu. 

JAZÓW, pow. Lubsko 

St~nowisko l 

Zakład Archeologii Śląska Instytutu 
Historii Kultury Materialnej PAN 
we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finansował IHKM 
PAN. Szósty sezon badań. Osada ·z okresu wpływów rzymskich 
i wczesnośredniowiecznego. 

W roku bieżącym kontynuowano badania tej osady rozpoczęte w 1966 
r. Odkryto tu dziesięć jam, z których cztery okazały się zarysami budyn
ków, w tym jeden z paleniskiem. Dwa z tych budynków pochodzą z okresu 
wczesnośredniowiecznego w przybliżeniu VIII-IX wieku, a pozostałe 

obiekty z okresu wpływów rzymskkh. Te ostatnie datowane są od koń<:a 
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II do początku IV wieku różniąc się chronologicznie między sobą. Zespół 
luboszycki składa się w ,chwili obecnej .z dwóch cmentarzysk i pięciu odpo
wiadającY'ch im chronologicznie •i bliskich terytorialnie osad. (Patrz Lubo
szyce i Grabice, pow. Lubsko) . Badania zespołu będą kontynuowane. 

JEMTELNICA OLEŚNICKA 
pow. Oleśnica 

KĄTY, paw. Włocławek 

KIETLOW, pow. Góra 

patrz epoka brązu 

patrz epoka brązu 

Muzeum Ar-cheologiczne we Wrocławiu 

Badania prowadziły dr Irena Kramarkowa i mgr Jadwiga Bu
kawska. Finansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. 

Trzeci sezon badań. Osada produkcyjna - hutnicza z okres• 
rzymskiego (II-IV w. n. e.). 

W .czasie badań w 1970 r. założono 3 wykopy badawcze i l sondaż 

o łącznej powierzchni 110 m2• Wystąpiły w nich ślady l pieca hutniczego 
oraz jama - półziemianka (?), w wypełnisku której stwierdzono dużą 
ilość skorup, kości zwierzęcych i węgla drzewnego. 

Ceramika występująca w Kietlowie w 1970 r. jest - podobnie jak 
odkryta w poprzednich sezonach badawczych - przeważnie grubościenna . 
.Cienkościenna wystąpiła w niewielkiej ilości. Po raz pierwszy na tym sta
nowisku odkryto fragmenty .ceramiki "siwej". Wystąpił również żużel, po
lepa, fragmenty przedmiotów żelaznych i krzemienie. 

Badania będą kontynuowane. 

KLESZEWO, pow. Pułtusk 

Stanawisko l 

Konserwator Zabytków Archeolo
giczny·ch w Warszawie 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda. Finansował WKZ w 
Warszawie. Siódmy sezon badań. Cmentarzysko z okresów póź
nolateńskiego, wpływów rzymskkh, wczesnego średniowiecza 
i osada z epoki brą~u i wczesn~·O okresu lateńskiego. 

Przebadano powierzchnię 13 arów. Odkryto 185 obiektów wśród któ
rych było: 71 grobów dałopalny-ch z II wieku p. n . e. - IV ·wieku n. e. , 
3 groby szkieletowe z IV wieku n. e. i 2 groby szkieletowe wczesnośrednio-
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wieczne. Fazostałe obiekty to jamy w planie okrągłe i owalne o średnicach 
do 2 m i głębokościach nie przekraczających 1,8 m. Wype.lnisko tych jam 
stanowił lekko humusowany piasek. Tylko w niektóry.ch znaleziono małe 
fragmenty ceramiki, którą datujemy na starsze fazy epoki brązu i wcze
sny okres lateński. 

Wśród grobów odkrytych w sezonie 1970 bogactwem wyposażenia wy
różnia się szkieletowy pochówek z drugiej połowy IV wieku n. e. Zawierał 
on 3 naczynia - lepione ręcznie, toczone i szklane (pucharek z owalnymi 
szlifami typ 230 Eggersa), 255 .paciorków szkłany.ch i bursztynowych, 5 fi
bul srebrnych i brązowych, srebrne wisiorki wiaderkowate, srebrny wi
siorek w kształcie topora, sprzączki, grzebień i przęślik. 

Badania w Kleszewie zostały w zasadzie zakończone. Na rok 1971 pla
nujemy jedynie niewielkie prace sprawdzające. Cmentarzysko zostało prze
badane w ,całości. W ciągu 7 sezonów na powierzchni 73 arów odkryto 550 
grobów późnolateńskich i rzymskich, 23 groby wczesnośredniowieczne i po
nad 400 jam osadniczych wczesnolateńskich i trzciniecko-łużyckich. 

KOBYLNIKI, pow. Busko-Zdrój 

Stanowisko 3 

Zespół Badań nad Polskim średlllio
wieczem Uniwersytetu Warszawskie
go i Poli techniki Warszawskiej w 
Warszawie 

Badania prowadził dr Jerzy Pyrgała. Finansował .Zakład Badań 
Folskiego Sredniowiecza UW. Pierwszy sezon badań (9 zespołu 
osadniczego). Cmentarzysko ciałopalne z okresu późnolateńskie
go i wpływów rzymskich. 

Odległość cmentarzyska od osady- st. l wynosi w linii prostej około 
400 m na wschód, a .od osady - st. 2 około 1000 - 1200 m na wschód. 
Zlokalizowano je na rozległym wzniesieniu, oddzielającym dolinę Nidy od 
obszernego, podmokłego zakola aluwialnego, tzw. "Parszywego Błonia'·'. 

Bezpośredni zasięg cmentarzyska wyznacza od zachodu ,ciek wodny 'biegną

·cy u zachodniego podnóża wzniesienia a od wschodu - osuszone obecnie 
mokradła, stanowiące wyraźne zagłębienie w szczytowej ~Części wzniesie
nia. Groby zakładano bezpośrednio w rodzimej skale gipsowej , wykorzy
stuj ąc do tego celu głównie naturalne zagłębienia w skale. Zbadano obszar 
325m2 cmentarzyska odkrywając 9 grobów ciałopalnych- 2 popielnicowe 
i 7 jamowych. Ze względu na pły.tkie zaleganie jam gr.obowy,ch pod darnią 
część obiektów była poważnie uszkodzona. Odkryte obiekty grobowe są ty
powe dla badanego okresu i regionu pod względem obrządku i zawartości. 
Zawartość grobów to w głównej mierze ceramika, szczątki kostne, a także 
zapinki, przęśliki itp. Charakterysty.czny jest dla tego cmentarzyska nie 
naj lepszy stan zachowania szczątków kostnych i popielnic, wynikający 
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z faktu, że zakładane płytko pod ziemią w nie przepuszczającel wilgoci 
skale gipsowej groby, są wystawione na niszczącą działalność wody i ro
ślinnoś.ci. 

Odkryte cmentarzysko należy datować na I w. p.n.e. do IV w. n.e. 
J est to ·więc obiekt długotrwający, odpowiadający chronologicznie badanym 
osadom Kobyłnickiego zespołu osadniczego. 

Ze względu na to, iż badane stanowisko jest integralną .częścią rozleg
łego zespołu osadniczeg.o, jednego z niehcznych tego okresu na ziemiach 
polskich, kontynuacja badań cmentarzyska dla uzyskania większeg.o zespo
łu materiałów- jest ze wszech miar wskazana. 

KOPCIE, pow. Węgrów patrz okres lateński 

KSIĄZEK, pow.Kłodzko patrz epoka brązu 

KRZEMIENICE, pow.Mielec patrz okres lateński 

LESKO Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Stanowisko l 

Badania prowadziły A. Szałapata i M. Zielińska-Durda. Fi
nansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Czwarty sezon ha
bań. Osada otwarta z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Prace ratownicze skoncentrowano na odcinku stadionu sportowego 
przeznaczonym do niwelacji. Uchwycono granke zasięgu osady od strony 
północno-zachodniej i południowo-wschodniej. Pozostałe granice sięgają 
już poza teren objęty badaniami ratowniczymi. Przebadano powierzchnię 
620 m 2• Podobnie jak w ubiegły<:h latach nie natra:fiiono na warstwę kul
turową, która została zniszczona przez wcześniejsze niwelacje. Pozostały 
y lko obiekty wkopane w ziemię. Przebadano 12 jam o kształtach (w rzu

tach poziomych) przeważnie .okrągłych Ju:b owalny.ch, ·średnicach około 120 
cm, w rzutach pionowy.ch przeważnie oeylindryczny.ch lub gruszkowatych. 
Oprócz wyżej opisanych jam, które najprawdopodobniej spełniały funkcje 
zasobowe wyeksplorowano 2 skupiska polepy i węgli drzewnych oraz· 20 
śladów słupów, z który,ch część układała ·Się w regularny .prostokąt. Na ba
danym terenie odkryto koryto drugiego nie istniejącego dziś potoku, w któ
rego wypełnisku stwierdzono obecność ceramiki z okresu rzymskiego. 

Inwentarz ruchomy wystąpił w niewielkiej .iLości. Stosunkowo naj1icz-
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n iej reprezentowana była ceramika, wśród której wyrazmono fragmenty 
naczyń zasobowy.ch, kuchennych i stołowych (z ty,ch ostatnich część toczo
na na kole). Z innych zabytków wymienić należy sprzączkę żelazną , dolny 
kamień żarnowy oraz fragment źle zachowanego paciorka szklanego. 

Ratownicze badania osady w obrębie stadionu sportowego w części 

przeznaczonej do niwelacji zostały zakończone. 

LUBOSZYCE, paw. Lubska 

Stanowisko l 

Zakład Arrcheologii Śląska Instytutu 
Historii Kultury Materialnej PAN 
we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finansował IHKM 
P AN. Szósty sezon badań. Cmentarzysko z okresu lateńskiego 
i wpływów rzymskich. 

P rzebadano obszar o powierzchni 445 cm2• Odkryto 30 grobów jedno
nostkowych oraz .fragment ·cmentarzyska warstwowego. Z grobów jedno
stkowych 14 pochodzi z okresu lateńskiego a 16 z okresu wpływów rzym
skich. W g robach późnolateńskich odkryto m. in. żelazną ostrogę, bogato 
zdobione szczypce brązowe oraz 10 zapinek i 2 klamry żelazne. Wśród ce
ramiki wystąpiły formy typow e dla kultury jastorfskiej, szczęgólnie ·częste 

w grobach z wczesnej fazy cmentarzyska. Cmentarzysko lateńskie w Lu
boszycach trwało w środkowej i późnej fazie tego okresu. 

W grobach z okresu wpływów rzymskich wyłącznie jamowy.ch, odkry
to r,,, in. 5 zapinek, 4 sprzączki, 6 przęślików, 2 .noże, klucz, 2 grzebienie, 
2 k1 :,:esiwa w tym jt>dno bardzo bogato zdobione. Podobnie jak odkryte w 
lata eh ubiegłych, groby te pochodzą z końca II i l połowy III wieku. 

I>oty.chczas na cmentarzysku w Luboszycach odkryto 193 groby. Frag
ment cmentarzyska warstwowego podobnie jak przebadany w latach ubieg
łych dostarczył bardzo bogaty inwentarz za!bytków m. in. znaleziono t u 
12 zapinek, w tym .dwie srebrne i jedną brązową, tarczowatą z kamieniem 
szlach etnym, siekierkę bojową, 16 paciorków, 4 sprzączki, 20 fragmentów 
grzl hieni, fragmenty naczynia szklanego, 9 zawieszek, oraz fragmenty ki·l
ku.dtiesięciu naczyń w większości wykonanych przy pomocy koła garncar
skiE go. Cmentarzysko to jest .datowane na 2 połowę III i l połowę IV wieku, 
dla1ee:o rewelacją było odkrycie zapinek typu 41 i z 8 seriii V grupy Alm
grena datowanych najpóźniej na l połowę III wieku. Cmentarzysko war
stwnue w Luboszycach dostarczyło dotychczas prawie 500 zabytków w 
wiE;k!.zości unikalnych w skali ogólnopolskiej. Istnieje jesz.cze mqżliwość 
odk r) 'Cia dalszych jego fragmentów. Na cmentarzysku w Luboszycach prze
badano dotychczas 3915 m 2• Konieczna jest kontynuacja badań na tym sta
no·wi!tku aż do całkowitego wyeksplorowania cmentarzyska. (Patrz też sta
nov.t:inka Grabice i Jazów). 
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ŁĘGONICE, 

pow. Rawa Mazowiecka 
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Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania pr{)wadziła dr Teresa Liana. Finansowało PMA w War
szawie. Drugi sezon badań. Osada z okresu późnorzymskiego 
III-IV w. n. e . 

. Hadania zostały przeprowadzone na stoku schodzącym ku Pilky. Ogó
łeil. lirzekopano 5,7·5 ara. Miąższość warstwy kulturowej była niewielka 
i wynosiła od kilku do dwudziestu kilku centymetrów. Odkryto 10 jam, 
-! pkmiska, skupisko polepy oraz ki·lkanaście śladów po słupach. Jamy n a 
ogc.ł niewielkie, o niezbyt intensywnie zabarwionym wypełnisku, zawiera
iy w:!eważnie tyl~o .ceramikę i fragmenty polepy, tylko w jednej znalezio
n o . >z :rdło żelazne. Faleniska ułożone z kamieni częściowo połupanych, znaj
dowały się bardz-o blisko siebie, przy czym trzy z nich leżały na jednej 
linii. 

~;kupisko polepy o wymiarach ok. 1,20 m na 1,50 m było pozostałością 
po bliżej nieokr-eślonej konstrUkcji drewnianej wylepionej gliną. Na frag
m t n.t:tch polepy z tego s~upiska znajdują się liczne odciski drewna, liści, 

zia. ·n zbóż oraz odcisk tkaniny. Znaleziono tu także nóż żelazny. 
W warstwie kulturowej, oprócz ceramiki (poza nielicznymi fragmenta

m i) l1~ionej ręcznie, .oraz polepy, znaleziono sprzączkę żelazną, owalną, 

z okuciem, zapinkę żelazną IV grupy Almgrena, ze zrośniętą nóżką, frag
m ent żużla żelaznego oraz małą bryłkę bursztynu. 

·Prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 

Ł l: E·A GORA, pow. Kielce M-. 12 eum Ar,cheologicz.ne w Krakowie 

Badania prowadził dr Kazimierz Bielenin. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Stanowisko hutnicze z .okresu 
wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania systematyczne nad starożytnym hutnictwem 
ś 'tętokrzyskim. Stanowisko żużla Łysa Góra 11, zalega w Oddziale B1, 
Pc. doddziale A, Świętokrzyskiego Parku Narodowego na terenie ścisłego 
r e re rwa tu. Znajduje się ono około 1,5 km po stronie zachodniej .od szczytu 
Łysej Góry poniżej kulminacji poludniowego zbocza na terenie leśnym. 

Odkryto ślady 3 zagłębionych mielerzy. Doły mielerzy posiadały w 
n u ci e poziomym kształt kolisto"'ow.alny średnicy około 120 x 150 cm głę
bo!.:ości do 65 •Cm. Obok tego natrafiono na warstwę ·kulturową przekuwal
ni lupek i ślad prażaka. 

Nie natrafiono na pozostałości kotlinek piecowy,ch. Występujące w 
w . .>rstwie próchnicy fragmentu żużla struktury litej , porowatej i soplowej 
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pochodzące z rozbitych kloców wskazują, że najprawdopodobniej piecowi
sko zostało znisz·czone przez rolników w okresie międzyWDjennym, kiedy 
to okoliczna ludność wykopywała napotkany żużel w celach handlowych. 
Nie bez znaczenia jest tu również silniejsze niż zwykle działanie erozji 
wód deszczowych. 

Ze względu na charakter i struktocę żużla można wiązać badane sta
nowiska żużla na zboczu Łysej Góry z piecowiskami starożytnego hutni
ctwa świętokrzyskiego datowanymi na okres wpływów rzymskich. 

MIONOW, pow. Prudnik Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

Badania prowadziła dr Lucyna Szadkowska. Finansował WKZ 
w Opolu. Siódmy sezon badań. Osada produkcyjna z okresu 
wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na terenie czynnej ,piaskowni usytuowanej 
między piaskownią Nr l (grodzisko wczesnośredniowieczne) i piaskownią 
Nr 2 (późnorzymska osada otwarta), w północno-zachodniej części wsi. 

Podczas letniej inspekcji stanowisk na terenie Mionowa, stwierdzono 
poważne zagrożenie obiektów archeologicznych. W profilu nowozałożonej 

piaskowni widoczne były zarysy 6 jam zniszczonych już w 50-80 proc. 
Ze względu na bardżo ważny dla archeologii charakter stanowiska. 

(jedyne dymarki na tzw. Wyżynie Głubczyckiej), podjęto kilkudniowe pra~ 
ce zabezpieczające. 

Przebadano pozostałe resztki 4 jam (dwie zostały zniszczone komple t
nie), widocznych w profilu piaśnicy, które ·okazały się częśdami mielerzy, 
paleniska i dymarki. Interesującym odkrydem był ślad pieca hutniczego 
w formie jamy podymarkowej w kształcie kolistego wgłębienia o średni

cy 1,30 m otoczonego 8 cm warstewką polepy ("płaszcz"). Obok pieca w y1 

stąpiły ślady po palikach o różnych średnica·ch. 

Uzyskany materiał zabytkowy ogranicza się do dwóch zaledwie ułam
ków ceramiki późnorzymskiej, dużej ilości przeważnie niewielkich brył żuż
la oraz polepy m. in. z negatywami drewnianej konstrukcji pieca. Dymar
ka usytuowana była w odległości 3,5 m od odkrytego w 1969 r. śladu 

identy,cznego piecowiska. Należy przypuszczać, że podobnie jak na innych 
tego typu stanowiskach dymarki zakładano w wyraźnych rzędach (" cią

gach"). 

MYŚLIBORZYCE, pow.Brzeg patrz wczesne średniowiecze 

NOWA HUTA, Kościelniki-Cło 

Stanowisko 58 A 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 
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Badania prowadzili dr Stanisław Buratyński i mgr Roman Za· 
jąc. Finansowała Huta im. Lenina. Pierwszy sezon badań. Osa
da otwarta z okresóe lateńskiego , rzymslci.ego i wczesnośrednio

wiecznego. 

Stanowisko odkryto w związku z pracami ziemnymi ·w kierunku Igo

łomii. Zbadano odcinek długości około 150 m i szerokości około 20 m. Od

kryto i zbadano 14 skupisk w postad przeważnie różnej wielkości jam oraz 
jeden piec garncarski. 

W skupisku Nr 2 zbadano tylko część górną, a reszta pozostała w szkar 

pie rowu przydrożnego. W skupisku Nr 5 o średnicy i głębokości około 80 
cm znaleziono ułamki ceramiki z okresu lateńskiego i kilka grudek żużla 

żelaza. W skupisku Nr 6 wystąpił piec garncarski z okresów rzymskiego 

i wczesnośredniowiecznego. Komora wypałowa zachowana do wysokości 

20 cm miała średnicy 150 cm. Ruszt o średn1cy 152 na 140 .cm zachowa

n y w ,całości, z trzydziestu jeden otworami. Falenisko było przedzielone 
przegrodą, a więc dwuczęśdowe. W piecu i jamie przypiecowej znalezio

no dużą ilość ułamków toczonej ceramiki, tzw. siwej, w tym i ułamek a

czy.nia koloru czerwonego. 

Skupiskiem Nr 7 było reliktami chaty, nieregularnego kształtu o śred
nicy około 4,5 m. W wypełnisku znaleziono dużą ilość zabytków w postaci 

ceramiki, kości zwierzęcych, przepalonej polepy, przepalonych kamieni 

w apiennych i in. Ceramika przeważnie toczona na kole ,tzw. siwa, a mała 

część lepiona ręcznie, z brzegami lekko w ychylonymi, jak u ceramiki typu 

praskiego, ale wykonana z tworzywa jako ceramika siwa, szorstka. W sku

pisku tym znaleziono także ułamki szklanej bransolety celtyckiej, kolor u 

ciemnoniebieskiego oraz kilka ułamków żużla żelaza.· W jamie tej zna j

dowały się trzy paleniska kamienne i jedno wylepione gliną. 

NOWA HUTA-Fleszów patrz neolit 

ODRZYKON-Zamek, pow.Krosno patrz średniowiecze 

OTALĄZKA, pow. Grójec Zakład Epoki Metali Instytutu Hi
storii Kultury MateriaLnej PAN w 

Stanowisko l Warszawie 
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Badaniami kierował mgr Witold Bender. Finansował IHKM 
PAN. Piąty sezon badań. Stanowisko torfowe, osadniczo-kulto
we. Okres późnorzymski. 

Zbadano przestrzeń 126m2 , kubatura odkrywek około 380m3 , przy głę
bokości przeciętnie 2,70 m. Kilkanaście sond kontrolnych, osiągnęło głębo
kość 4,50 m . 

Odsłonięto pełny rzut poziomy konstrukcji - rodzaju pomostu "rusz
towego" . Obiekt wystąpił na głębokości średnio 2m posiadał kształt owalu 
4 x 2,5 m = 10m2• Na konstrukcję składały się 42 słupy i kołki o średnicach 
2,5 - 10 cm wbijane w podłoże pionowo, rzadziej skośnie. Najokazalszy 
słup, zachowany w ·odcinku długości 1,32 m ustawiony był na obwodzie, 
pośrodku wschodni-ej ściany, zaopatrzony był w starannie zaciosany szpic 
wbity do głębokości 3,42 m . Słupy i kołki wykonano z dębu, sosny, brzozy 
i olchy. Liczne są starannie ·obrobione, posiadają szpice, niekiedy ścięte 
płaszczyzny boczne. Wnętrze pomiędzy kołkami wypełniał pokład grubo
ści około 40 cm poziomo leżących odcinków drewna ze śladami obróbki i 
naturalnych gałęzi , patyków itp. Wypełnisko ziemne stanowił głównie pia
sek warstwowany, przemieszany z korą, okruchami drewna, miejscami po
przerastany szuwarem. Nielicznie występowały węgle drzewne, kawałki 
opalonego drzewa, trochę muszelek, obficie kości zwierzęce, ułamki cerami
ki lub duże części naczyń np. dwóch miseczek - czarek toczonych, całko
wicie zachowana czarka ręcznie lepiona, grzebień kościany trzywarstwo
wy, ornamentowany. Przy zachodniej ścianie obiektu znaleziono fragment 

czarki szklanej z żółtego szkła, dekorowanej ·owalami. 

Wśród masy poziomo zalegających odcinków drewna, interesujące są 
długie (zachowane w odcinkach 0,70-1,90 m), cienkie, proste żerdzie. Kil
kanaście posiadało ostre szpice na jednym końcu. Większkość leżała w ukła
dzie wykazującym konsekwencje, mianowicie były skierowane ostrzami 
na zachód i północ. Wygląd tych przedmiotów nasuwa przypuszczenie, że 
są to okazy broni miotanej - dzidy, "bose" oszczepy (?) i zostały cełowo 
złożone w miejscu ich występowania. Napotkano także na inne obrabiane 
odcinki np. płaskich deseczek, okazy przypominające narzędzia rolnicze 
lub ich części (np. przedmiot motykowaty, inny podobny do rękojeści radła 
z płozem). Spoczywała tu też belka (odkryta w 1969 r.) zaopatrzona w za
cios zrębowy na jednym końcu, rozwidlenie na drugim. Posiada ona zna
miona konstrukcyjno-architektoniczne; w tym obiekcie z·ostała użyta wtór 
nie bądź pełniła inną funkcję- przedmiotu ustawionego pionowo. Najniż
szy poziom rumowiska drewna występował w warstewce żółtawego "mu
łu", poniżej zalegała szarożółtawa gytia, pod nią torf i dalsze wkładki gytii. 
Podłoże to świadczy, że konstrukcję wzniesi·ono na miejscu grzęzawiska
-zastoiska wodnego. Obserwacje otoczenia pozwalają na ustalenie, że grzę
zawisko to zajmowało zakole opodal (3-5 m) płynącej rzeki. Miejsce po-



-129-

sadowienia konstrukcji było zalewane, kataklizm powodzi położył też kres 
użytkowaniu przez człowieka miejsca osadniczo-kultowego w Otalążce. 

W sąsiedztwie "rusztu" po północnej stronie odsłonięto kładkę - ławę 

o długości około lO m zbudowaną z odcinków sosnowych okrąglaków rów
nolegle ułożonych. Szerokość kładki wynosiła średnio 15 cm wiodła ona 
(zachód-wschód) przez pierwotnie bagnisty teren i łączyła kolisty bruk ka
mienny (stożkowate usypisko odsłonięte w 1967 r.) z opisanym wyżej po
mostem. 

Pozyskano sporo materiału ceramicznego w tym 8 dalszych fragmen
tów różnych, dużych zasobnie toczonych, szyję dzbana toczonego, ułamki 
innych naczyń toczonych i liczniejszych lepionych. Znaleziono nożyk żelaz
ny z doskonale zachowanym drewnianym trzonkiem, szyjkę flaszeczki 
szklanej oraz nóżkę szklanego pucharka. Okaz ostatnio wymieniony wy
płukała woda podskórna z profilu może więc być chronologicznie później
szy. 

Stanowisko w Otalążce prezentuje zjawiska trudne do interpretacji. 
Mamy tu najwyraźniej do czynienia z miejscem ofiarno-kultowym i obrzę
dowym. 

OTLOCZYN, Muzeum Okręgowe w Toruniu 
pow. Aleksandrów Kujawski 

Stanowisko l 

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. Finaąsował WKZ 
w Bydgoszczy. Kontynuacja prac z roku 1956. Osada i cmenta
rzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Obiekt położony jest na piaszczystym wzniesieniu w południowej czę
ści wsi, na współczesnym cmentarzu grzebalnym. W związku z poszerze
niem cmentarza wyłoniła się konieczność zabezpieczenia nienaruszonej je
go części. Łącznie w dwóch wykopach przebadano powierzchnię 112m2• 

W wykopie I odkryto ułamki naczyń glinianych z późnego okresu 
rzymskiego. Odsłonięto tu również szkielet ludzki bez wyposażenia, co 
uniemożliwia ustalenie jego chronologii. 

W wykopie II odkryto 2 paleniska ułożone z niewielkich kamieni pol
nych w dosyć grubej warstwie kulturowej z okresu rzymskiego. 

Inwentarz warstwy kulturowej i palenisk stanowiły ułamki naczyń 
glinianych, fragmenty polepy, jedna osełka kamienna, węgle drzewne i ko
ści zwierzęce. Szczególną uwagę zwracają tu 3 kawałki polepy z ~Jdciskami 

tkanin po jednej stronie. 
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PRUSZCZ GDA~SKI, 
pow. Gdańsk 

PRZYWOZ, pow. Wieluń 

patrz okres lateński 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Irena Jadczykowa. Finansował WKZ 
w Łodzi i Muzeum. Piąty sezon badań. Osada z okresu późne
go wpływów rzymskich. 

Badaniami objęta została osada przemysłowa, leżąca na łagodnie opa
dającym lewym brzegu Warty, u stóp dwóch kurhanów książęcych, współ

czesnych osadzie. Można ją datować, na podstawie szeregu przedmiotów 
metalowych i ceramiki, na późny okres rzymski. Foczątek jej przypada na 
fazę C1 (wg Eggersa), ale jest możliwe, że trwała ona jeszcze w głąb IV 
w. n.e. 

Ze względu na ciągłe wybieranie przez miejscową ludność żwiru bada
nia koncentrowały się głównie wokół piaśnicy. Do najciekawszych rezulta
tów zaliczyć należy odkrycie czterech domów słupowych (półziemianek) 
zawierających bogaty inwentarz. Zarówno w obrębie tych domów, jak i po
za nimi znaleziono liczne fragmenty ceramiki o zdecydowanej przewadze 
naczyń grubych, ręcznie lepionych, z niewielkim dodatkiem ceramiki siwej 
toczonej oraz czarnej lśniącej, ręcznie lepionej z motywami meandrowy
mi i innymi, dalej przęśliki, ciężarek tkacki oraz przedmioty żelazne i brą
zowe jak np. noże, żelazną radlicę (zachowaną w bardzo dobrym stanie), 
klucz do zamka od szkatuły, oścień trójzębny (do ciskania w ryby), f i
bulę żelazną (typu Almgren, grupa VI nr 159), fibulę brązową (typu Alm
gren, grupa VI), kółko żelazne do sprzączki i inne drobne przedmioty że
lazne. Przewiduje się kontynuację badań. 

RADKOWICE, pow. Starachowice Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Stanowiska l i 2 

Badania prowadził dr Kazimierz Bieleniu. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. Stanowisko hutnicze z okre
~u wpływów rzymskich. 

Zbadano 2 stanowiska żużla w Radkowicach, z których .rolnicy od sze
rt:!gu lat wykopywali i wywozili żużel przeszkadzający im w orce. 
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Stanowisko l 

Odsłonięto całe piecowisko hutnicze z pozostałością 97 dymarskch 
pieców. Piecowisko posiadało charakter tzw. zorganizowany dwóch ciągów 
czwórek. W ciągu prawym było zbudowane 47, w 'lewym 50 pieców. Każdy 
z ciągów rozpoczynał się pojedynczą kotlinką. 

Stanowisko 2 

Zbadane całe piecowisko z pozostałościami 85 dymarskich pieców hut
niczych. Piecowisko posiadało charakter zorganizowany dwóch ciągów 

czwórek. W ciągu prawym znajdowało się 45, w lewym 40 pieców. Obydw a 
ciągi rozpoczynały się l kotlinką. Badane piecowiska były w dużym stop
niu zniszczone. Stanowisko Radkowice 2, posiadało stopień zniszczenia w 
około 90 proc. W szeregu przypadków lokalizację pi·eca można tu było usta
lić w oparciu o ślad zabarwienia lub przepalenia lessu pod dnem pieca. 

W warstwie piecowiska nie znaleziono żadnych materiałów towarzy
szących pozwalających na dokładniejsze datowanie. W oparciu o typ pie
ca dymarskiego oraz odkrytego piecowiska ustalamy chronologię badanych 
stanowisk na okres wpływów rzymskich. 

SIEMIECHOW, pow. Łask Muzeum Regi·onalne w Fabianieach 

Stanowiska 2 i 5 

Badania prowadziła mgr Maria Majdowa. Finansował WKZ 
w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Osady z okresu wpływów rzym
skich. 

Stanowisko 2 

Obiekt znajduje się na wzgórzu zw. "Piekło", w odległości około 

3 km na południe od wsi Siemiechów. Badamia miały chaTakter rozpo
znawczy. Na szczycie wzgórza założono 2 wykopy sondażowe o wymiarach 
33,5 x 0,70 m i 6,5 x 2m. Odkryto 3 jamy, z których dwie, dużych rozmia
rów można interpretować jako obiekty mieszkalne. Wypełnisko jam sta
nowiła ciemna" przepalona ziemia, zawierająca ceramikę, polepę i frag
menty kości zwierzęcych. 

Ceramikę reprezentują ułamki naczyń w formach zaokrąglonych, nie
starannie gładzone lub chropowate. Obok nich występują fragmenty na
czyń wazowatych, czarnych, gładnich, na nóżce. Wśród licznych ułamków 
ceramiki jeden tylko pochodził z naczynia toczonego na kole. 
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Do ciekawszych obiektów odkrytych na stanowisku 2 zaliczyć można 
2 piece glinane. Miały one kształt niskich przysadzistych walców zbudowa
nych z ogromnych brył polepy. Wnętrze pieca I było puste, tworzyło ro
dzaj komina. Wymiary pieców: I w przekroju poziomym 73 x 59 cm, wy
sokość 40 cm, II w przekroju poziomym 60 cm (średnica) wysokość 24 cm. 
Ceramika znaleziona w badanej osadzie pozwala ją datować na młodszy 
podokres rzymski. Prace wykopaliskowe na stanowisku 2, zaledwie rozpo
częte w bieżącym roku, planuje się prowadzić w następnym sez·onie. 

Stanowisko 5 

Badania rozpoczęto na stoku niewielkiego wzgórza, opadającego w 
stronę Warty, w odleg~ości około 0,5 km na północ od wsi Siemiechów. 
Bezpośrednią przyczyną prac było zgłoszenie miejscowego gospodarza o 
wyorywanych zabytkach. Przebadano 114 m 2 powierzchni, w rezultacie 
czego odkryto osadę całkowicie zniszczoną przez orkę. Ogromne ilości frag
mentów ceramiki pochodzą prawie wyłącznie z dużych naczyń grubościen
nych o powierzchni chropowatej i są typowe dla kultury weneckiej w okre
sie wpływów rzymskich. Tegoroczne prace wykazały, że zniszczone sta
nowisko nie kwalifikuje się do dalszych badań . 

SKIWY MAŁE, pow. Siemiatycze . Konserwator Zabytków Archeolo
giemłych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jan Jaskarnis. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Kurhan z póź
nego podokresu rzymskiego. 

W pobliżu zbadanego w 1966 r. kurhanu typu "rostołckiego", zbada
no w 1970 r. drugi kurhan częściowo uszkodzony wskutek upraw rolnych. 
Stanowisko to znajdowało się w odległości ·około 800m na północ od cmen
tarzyska okresu późnorzymskiego w Cecelach, ulokowane na lekkim wznie
sieniu, od wschodu i południa okolonym łąkami i doliną strumyka. 

Zbadany w 1970 r. kurhan liczył około 25 m średnicy i około 2,5 m 
wysokości. Rozpoznano następujące elementy konstrukcyjne: płaszcz ka
mienny zachowany głównie w partiach przybrzeżnych części północno
-wschodniej i wschodniej, część ziemną nasypu, który usypany był z miał
kiego piasku oraz kolisty w planie rdzeń kamienny średnicy około 6 m, 
zalegający w centrum nasypu. Rdzeń ułożony był z dużych głazów. Złoży
ły się nań około 3-4 warstwy. W części północnej i wschodniej, rdzeń był 

znacznie .zniszczony na skutek wybierania kamieni. W obrębie wspomnia
nej konstrukcji, w czterech miejscach wystąpiły skupiska palonych kości 
ze spalenizną i ułamki przedmiotów z brązu i szkła. 
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Tak jak i cmentarzysko w Cecelach kurhany w Skiwach są pozostało
ścią ludności kultury wschodni'O-pomorsko-mazowieckiej. 

STROBIN, pow.Wieluń 

SZARLEJ, pow. Inowrocław 

Stanowisko 4 

patrz okres lateński 

,Muzeum im. Jana Kasprowicza w 
Inowrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. Finansowało Towa
rzystwo Miłośników miasta Inowrocławia ze środków PGR 
Szarlej oraz WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko z okresu rzymskiego. 

Stanowisko jest położone na niewielkim piaszczystym wzniesieniu, 
gdzie jest czynna intensywnie pracująca żwirownia. W miejscu odkrycia 

' . grobu przez koparkę wiosną 1970 r. założ'Ono wykop 'O powierzchni jedne-
go ara. Wyeksplorowano z niego 3 groby popielnicowe i jeden jamowy. 
Tylko jeden z grobów (dziecka) był wyposażony w miniaturowe groty 
oszcz,epów, wykonane z żelaznej blachy. W kontrolnych wykopach, założo
nych przy krawędzi żwirowni nie stwierdzono występowania grobów. 

Na skutek sygnału kierownika miejscowej szkoły podstawowej podję
to jesienią 1970 r. ponownie prace na tym stanowisku. Wykop o przecięt
nej szerokości 2 m założono wzdłuż całej blisko 100 m krawędzi żwirowni. 
Odkryto 4 groby popielnicowe i jeden jamowy. W jednym z grobów po
pielnicowych umieszeony małe naczyńko. Wyeksplorowano również 5 jam, 
których wypełniska stanowiła intensywnie ciemna ziemia, pomieszana 
z ułamkami ceramiki. Groby, jak i jamy chronologicznie wiążą się z okre
sem wpływów rzymskich. W razie potrzeby prace ratownicze na tym sta
nowisku będą kontynuowane. 

SWILCZA, pow. Rzeszów Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Stanowisko 3 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. Finansowa.,. 
ło Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. Osa:
sada z okresu wpływów rzymskich (IV wiek n. e.). 

Stanowisko zostało odkryte przypadk'Owo w czerwcu b. r. Podczas po
szerzania drogi znaleziono bułę bursztynu o wadze 305 g, przęślik i pa:-
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ciorek bursztynowy oraz fragment naczynia. Odkryte zabytki przekazał 
do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 

Osada położona jest nad bezimiennym potokiem, na terasowatym brze
gu. Przeprowadzone badania archeologiczne ujawniły ślady osadnictwa z 
IV wieku n. e. Odkryto częściowo 2 jamy (jedna z nich to prawdopodob
nie ślady chaty). Znaloeziono 26 paciorków bursztynowych, o zróżnicowa
nych kształtach i rozmiarach, 8 fragmentów paciorków oraz 3 odłupki bur
sztynowe. Ponadto znaleziono niewielką ilość ceramiki i kości zwierzę

cych. Wśród ceramiki występuje ceramika siwa, fragmenty naczyń lepio
nych ręcznie. Odkryto również duży fragment naczynia zasobowego. 

Niewielka przestrzeń przebadanej osady (70m2) nie pozwala na wy.su
wanie szerszych wniosków, prawdopodobnie występują tu ślady pracowni 
bursztyniarskiej, co jest znaleziskiem dotąd niespotykanym na terenie wo
jewództwa rzeszowskiego. Dalsze badania .planowane na rok przyszły nie
wątpliwie wyjaśnią ten interesujący problem. 

WĘGIELSZTYN, pow. Węgorzewo patrz wczesne średniowiecze 

WIELICZKA, pow.Kraków patrz okres lateński 

Stanowisko XI 

WLADYSLAWOW, pow. Lowicz .Muzeum Archeologiczne i Etnogra
,ficzne w Łodzi 

Badania ratownicze prowadziła mgr Eleonora Kaszewska przy 
udziale mgr Jiro Hasegawy (autora sprawozdania). Finansował 
WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne 
z okresu późnorzymskiego. 

Wykopy ustalono w bezpośrednim sąsiedztwie północno-wschodniej 
granicy zeszłorocznych. Odkryto 8 grobów ciałopalnych: 6 popielnicowych 
i 2 jamowe. Trzy z grobów popielnicowych były częściowo zniszczone .przez 
okopy z 1914 r. a jeden był uszkodzony. Na podstawie charakteru wypo
sażenia grobów można sądzić, podobnie jak w części przebadanej w ubie
głym roku, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z częścią cmentarzy
ska, w której znajdowały się przeważnie groby lrobiet i osobników mło
docianych. 

Wśród grobów popielnicowych godne uwagi są 3 pochówki. W popiel
nicy ostroprofilowanej grobu 10 znajdowały się m. in. dwie identyczne 



zapinki żelazne (zbliżone do typu V 116-117 Almgrena) z szerokim kabłą~ 
kiem wyciętym w kształcie litery "T" i będącym równocześnie kapturkiem 
sprężyny. Sprężyna była umocowana do kapturka drucikiem obwiedzonym 
na zewnątrz kapturka. Grób ten przypada na koniec II w. i jest najstar
szy na cmentarzysku. W zniszczonym częściowo grobie 6 znaleziono m. in. 
ułamki krawędzi umba żelaznego. Ułamki te pasowały do umba, z długim 
kolcem tępo zakończonym, znalezionym luźno w odległości około 5 m od 
grobu. Jest to jedyny grób wyposażony w broń, oo pozwala go uznać za po
chówek mężczyzny. W grobie 17 poważnie uszkodzonym znaleziono m. in. 
duże naczynie baniaste, o powierzchni mocno schropowaconej, gładkie na
czynie z silnie profilowaną nóżką zdobioną pasmem kółeczek i czarkę z 
nóżkowatym dnem. Grób ten należa~oby datować na IV w. Byłby on za
tem najmłodszym grobem z omawianego cmentarzyska. Pozostałe pochów
ki należy datować głównie na III w. 

Prace wykopaliskowe zostały zakońcŻone. 

TROJCZYCF,, pow.Przemyśl patrz epoka brązu 

ZADOWICE, pow. Kalisz Muz.eum Archeologiczne i Etnogra
.ficzne w Lodzi 

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaszewska. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Cmentarzysko 
z okresu późnolateńskiego i rzymskiego. 

Wznowione po dziesięcioletniej przerwie prace badawcze koncentro
wały się w południowo-zachodniej części cmentarzyska, co pozwoliło usta
lić jego zasięg w tym kierunku. Zbadano przestrzeń o powierzchni 5 arów 
i odkryto 35 grobów oraz bardzo dużą ilość luźnych zabytków metalowych 
oraz ceramiki. Obserwacje warstw kulturowych dostarczyły danych, wska
zujących na poważne uszkodzenie stanowiska podczas zalesiania wydmy, 
na której się ono znajduje. Wszystkie odkryte pochówki miały charakter 
ciałopalny i pochodziły w większości z późnego okresu lateńskiego. Pozo
stałe należy datować na późny okres rzymski. W jednym wypadku stwier
dzono uszkodzenie późnolateńskiego grobu jamowego przez popielnicowy 
grób z okresu rzymskiego. 

Wyposażenie gvobów starszych, późnolateńskich, składało się głównie 
z naczyń potłuczonych przed włożeniem do grobu oraz z narzędzi żelaz
nych i broni. Znaleziono również zapinki z tego czasu. Groby z późnego 
okresu rzymskiego były przeważnie popielnicowe, niektóre obsypane re
sztkami stosu. W jednym wypadku stwierdzono obecność nagrobka w po-
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staci dużego kamienia ustawionego nad popielnicą i elementami uzbroje
nia wsypanymi do jamy. Z przedmiotów importowanych znaleziono dużą 
ilość szkła w jednym z grobów, drobne ulamiki terra sigillata. występujące 
przeważnie w luźnej ziemi oraz gemmę uszkodzoną z jednej strony, a po
siadającą na owalnej części górnej napis w języku greckim ("eutyches"). 
Zabytek ten znaleziono na głębokości 40 cm w luźnej ziemi. 

Na zachód od cmentarzyska, w odległości 25 m od badanego terenu, 
przeprowadzono sondażowe badania, które miały na celu ustalenie zasię
gu cmentarzyska w tym kierunku. Nie natrafiono tu na groby, odkryto 
natomiast jamę o zarysie prostokątnym i wymiarach 6,5 m x 4,5 m i głębo
kości około 0,60 m. W jamie t·ej występowały ułamki naczyń kultury 
wschodniopomorskiej oraz przeworskiej z okresu rzymskiego. Charakteru 
tego obiektu, nie można obecnie określić. Również chronologia najstarszej 
jego części, tj. warstwy najgłębszej, nie została ustalona. Wydaje się, że 
był to jakiś obiekt mieszkalny położony w bezpośrednim sąsiedztwie cmen
tarzyska. Funkcję jego wyjaśnić mogą dalsze badania w najbliższym są
siedztwie. 

ZĘBOWO, paw. Toruń Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Januariusz Janikowski. Finansował 

WKZ w Bydgoszczy i Muzeum Okręgowe w Toruniu. Pierw
szy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów 

rzymskich. 

Stanowisko znajduje się na niewielkim, silnie zniwelowanym wzgórzu. 
Stanowisko w 3/4 zniszczone zostało przez pobudowanie w latach 1965-
-1967 przez właściciela zabudowań gospodarczych. W trakcie tych prac
wg relacji właściCiela - odkrywane były liczne groby ciałopalne z wy
posażeniem. W 1969 r. do Muzeum Okręgo·wego w Toruniu ze stanowi
ska tego dotarły fragmenty brązowej bransolety z bogato profilowanymi 
końcami, przypominające główki żmii. 

Przebadano teren o powierzchni około 400m2, odkrywając 20 grobów 
ciałopalnych, z czego większość była mniej lub bardziej zniszczona. Od
kryto 12 grobów popielnicowych i 8 jamowych. Zawartość ich stanowiły 
popielnice, naczynia przystawkowe·, przęśliki gliniane, paciorki szklane i 
gliniane, fibule brązowe, brązowa sprzączka do pasa i esowata brązowa 
klamerka. 
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W ceramice wyróżnić możemy naczynia baniaste i wazowatez ucha
mi i bez uch, przysadziste z wyodrębnioną krótką szyjką i wychyloną na 
zewnątrz krawędzią wylewu. Powierzchnia naczyń jest gładzona o barwie 
brunatnej lub czarnej. 

W ŚI"ód zabytków metalowych wystąpiły głównie ozdoby. N a uwagę 
zasługują szczególnie brązowe zapinki. Mamy więc zapinki z trzema grze
bykami, z jednym grzebykiem na środku kabłąka i dwoma kapturkami dla 
ochrony sprężyny, lub zapinki z grzebykiem na główce. Odkryto także kil
ka brązowych zapinek z podwiniętą nóżką. W jednym z grobów rodkryta 
została żela7ID.a zawiesZ'ka wiaderkowatego typu. 

Na podstawie uzyskanego materiału zabytkowego cmentarzysko to da
tować wstępnie należy na II/III wiek n. e. 

Badanie cmentarzyska zakończono całkowicie. 

ZGIERZ 

Stanowisko 7 

,Zakład Archeologii Folski Środkowej 
Instytutu Historii Kultury Material
,nej P AN w Łodzi 

Badaniami kierował mgr Marian Głosek przy współudziale mgr 

Leszka Kajzera (autor sprawozdania). Finansował IHKM PAN 

w Lodzi. Trzeci sezon badań. 

wów rzymskich (Ili11-IV 

(XII-XIII w.). 

Osada z późnego okresu wpły

w.) osada średniowieC'Zna 

Badania objęły powierzchnię około 115 m2• Głównym ich celem było 
ustalenie zasięgu osady. Nadto w trakcie prac dokończono eksploracji cha
ty średniowiecznej, badanej w latach 1968-1969. Zbadano również drugą 
chatę średniowieczną leżącą w odległości l m na północ od pierwszej. 
Z innych obiektów nieruchomych zbadano palenisko średniowieczne leżą
ce na wschodnim skraju osady oraz szereg jam z okresu wpływów rzym
skich. Badania, podobnie jak w latach ubiegłych, dostarczyły wyłącznie 
ceramiki. Wśród znalezisk z okresu wpływów rzymskich pojawiła się tzw. 
ceramika "siwa" (toczona na kole) a także ułamki naczyń grubościennych 
o dość chropowatej powierzchni. Najliczniej wystąpiła ceramika średnio
wieczna z XII-XIII w. Prócz badań wykopaliskowych kontynuowano, bez 
pozytywnego rezultatu, badania powierzchniowe. Również założony na 
drugim brzegu rzeki Bzury, na północ od badanej osady, wykop sondażo
wy dał wyniki negatywne. Innych śladów starszego aniżeli czasy nowo
żytne osadnictwa w okolicy stanowiska 7 nie stwierdzono. 
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Ponieważ prace tegoroczne dostarczyły w zasadzie wystarczających 
wiadomości o osadzie na stanowisku 7, badania te w przyszłych latach 
nie będą kQntynuowane. 

2UKOWICE, pow. Głogów patrz wczesne średniowiecze 

Stanowiska l i 2 



Wczesne średniowiecze 
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BALDRAM, pow. Kwidzyń Muzeum Zamkowe w Malborku 

Stanowiska I, II i IV 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. Finansowało Mu
zeum Zamkowe w Malborku. Drugi sezon badań. 

Stanowisko I - Grodzisko kultury • łużyckiej z okresu halszta.ckiego 
i wczesnolateńskiego, grodzisko wczesnośredniowieczne z IX-X w., osada 
otwarta z XI-XII w., stanowisko II- osada otwarta z IX-X w., sta
nowisko IV- osada otwarta z XIII-XIV w. 

Kontynuowano badania na stanowisku I {grodzisko). ,zbadano osady, 
st. II i IV i przeprowadzono dalsze .badania powierzchniowe w najbliższej 
okolicy. W świetle dotychczasowych poszukiwań ze~ół osadniczy liczy: 
2 grodziska i 5 osad. Z tej liczby zbadano do tej pory 2 grodziska i 3 osa
dy. 

Stanowisko I 

Wykop 2 został wytyczony i częscrowo wyeksplorowany w 1969 r . 
znajdował się w północno-wschodniej partii grodziska i przecinał wał 

obFonny wraz z fosą. 

Na .wewnętrznym skłonie wału odkryto si1nie 2lniszczoną półziemian
kę z dużą ,ilością .ceramiki, kości zwierzęcych, ości i łusek rybich. Z pół
ziemianką łączył się funkcjonalnie głęboki wkop, p:nzecinający niżej za
legające warstwy łużyckie. Stwierdzono istnienie dwóch faz wału obron
nego. Pierwsza faza wału łącZlilie z niewielką !(około 4 m szeroką) fosą 
wiązać moima z osadnictwem łużyckim. Wał łużycki jest silnie zniszczony, 
zachowały się jedynie dolne warstwy. Jego szerokość u podstwawy nie 
przekraczała 10 m. W trakcie budowy .wału w IX-X w. miwelowano 
łużyckie konstrukcje drewniano ziemne i zasypano fosę gliną, która sta
nowiła zewnętrzne lico wału wczesnośredniowiecznego. Wał posiadał kon
strukcję drewniano-ziemną. Od strony wewnętr~nej umocniony był ka
mieniami. Szerokość wału wczesnośredniowiecmego u podstawy wynosiła 
16 m. Po zewnętrznej stronie wału znajdowała się bardzo szeroka i głę
boka fosa. Jej szerokości do tej pory nie ustalono. 

Wykop 3 o wymiarach 2,5 X 40 m wytyczony 20 m na zachód 
od wykopu 2, przecinał majdan 1grodziska (niecka większa) aż do stromej 
skarpy. N a majdanie zalegały warstwy kulturowe bardzo płytko i zawie
rały wyłącznie fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. Odkryto kilka jam 
osadniczych i l ·chatę łużycką, która dostar.czyła 'bardzo duże ilości ce
ramiki oraz ozdoby brązowe, kościany grot strzały łuku, żelazną szpilę 
z tzw. łabędzią szyjką, gliniane przęśliki, zdobiony kościany grot oszcze-
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pu. Odkryto ślady hutnictwa metali kolorowych w postaci stopionych 
ozdób brązowych i żużla szklanego. 

Osadni·ctwo wczesnośredniowieczne koncentrowało się w 2 rejonach: 
•W sąsiedztwie wału i wzdłuż stromej skarpy nadwiślańskiej. Nad skarpą 
odkryto resztki zniszczonego domostwa, w którym znaleziono obok ce a
miki, kości zwierzęcych, ości i łusek ryb, bogaty zestaw szydeł kościanych. 

Ws·tępna analiza materiałów pozwala wyróżnić 3 fazy osadnłcze, 

·W tym 2 wczesnośredniowieczne, IX-X w. i XI-XII w. Badania będą 
kontynuowane. 

Stanowisko ll 

Osada otwar.ta, położona okoł·o 300 m na południe od stanowiska I. 
W wykopie l odsłonięto jedną, płytką jamę, w której znaleziono nieHczne 
fragmenty ceramiki ręcznie lepionej, górą obtaczanej i kości zwierzęce. 
Stanowisko zostało zniszczo.ne przez orkę. Na .podstawie ceramiki ·osadę 

datować można na IX-X w. Badania zostały zakoń.czone. 

Stanowisko IV 

Osada otwarta, ,położona około 300 m na południe od stanowiska I 
i olroło 100m na ws.chód od stanowiska II. W dwóch wykopach o wymia
rach 3 X 5 m odsłonięto 4 jamy osadnicze o bardzo bogatej zawartości 
w postaci: ceramiki (w tym prawie całe naczynia) noży, l •sierpu, ka
miennych przęślików i obrobionego rogu jelenia. Stanowisko na pod
stawie cerarniki datować można na XIII-XIV w. Badania zostały za
kończone. 

BARKOWICE MOKRE, 

pow. Piotrków Trybunalski 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnografkzne w Łodzi 

Badania prowadziła doc. dr Janina Kamińska przy współudzia

le mgr Mieczysława Góry (autor sprawozdania). Finansował 
WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Osada otwarta z okresu 
·wczesnego średniowiecza (IX-X wiek). 

Osada położona jest na wysokim lewym brzegu rzeki Pilicy, w od
ległości około 200 m na południe od zabudowań wsi 1Barkowice Mokre 
(stanowisko 1). Kilkunastometrowa wyniosłość terenowa od .pó~nocy i po
łudnia otoczona jest głębokimi jarami. Stanowisko zostało odkryte w cza
sie badań powierzchniowych dr. Henryka Wiklaka w 1967 r. 

Przed założeniem wykopów cały obszar stanowiska objęto dokładny
mi badaniami powierzchniowymi. Ustalono największe nasilenie wystę
powania skorup od strony północno-wschodniej. Na tym obszarze skon-
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centrowano badania wytyczając trzy wykopy I-III) o ~wymiarach 5 X 5 m 
i następnie sześć mniejszych rozpoznawczych (IV-IX) o wymiarach 
2 X 2m. . 

W wykopach I i III pod szaro-piasz·czystą ziemią orną uchwycono 
poziom warstwy kulturowej o rói;nej miąższości. Fragment tej warstwy 
koloru smoliście czarnego, kształtem przypomtnał nieregularną eli-psę 

o wymiarach 2 X 1;5 m . W tra~cie eksp1oracji okazało .się, że jest to po
zostałość po palenisku: węgle, kamienie przepalone. Towarzyszyły duże 
ilości ceramiki, polepa, kości zwierzęce, dwa fragmenty osełki, jeden m e
określony przedmiot żelazny. 

Materiał ceramiczny z ;badanego .stanowiska posiadał jednolity cha
rakter. Skorupy pochodziły .z naczyń ręcZlilie lepionych, górą słabo ob
taczanych, ~wykonanych z gliny schudzanej drobnoz;iarnistą domieszką 

piasku. Dwa dna miały wyraźne odciski osi. Przeważał ornament niere
gularnych linii falistych, nacięć i żłobków, charakterystyczny dla naczyń 
z IX i pierwszej połowy X wieku. 

Prace oprowadzone na wykopach rozpoznawczych .(IV-IX) pozwoliły 
usta1ić zasięg warstwy kulturowej na przestrzeni około 5 arów, co skła
nia do kontynuowania prac badawczych w roku przyszłym. 

BARTOŁTY WIELKIE, 

pow.Olsztyn 

Stanowisko l 

~espól do badań etnogenezy Słowian 
Instytutu Historii Kultury Material
p ej PAN w ·Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Balke. Finansował IHKM 
iPAN w Warszawie. Drugi sezon badań. Osada z VI-VIII w. n.e. 

Kontynuowano .badania osady z wczesn~j fazy okresu wczesnego 
średniowiecza. Wykop (II/70) o wymiarach 5 X 4 m założono w odległości 
0,5 m od wschodniej ściany wykopu II/69 . .Potwierdziła się obecność war
stwy kulturowej o miąższości 10-20 cm zalegającej pod współczesnym 
a następnie starym humusem obfitującym w drobny materiał ceramiczny, 
rozkruszone kamienie i sporadycZI!lie występujące kości zwierzęce. 

Odkryto jamę gospodarczą (średnicy 1-1,5 m, miąższość 1,2 m) ·z pa
leniskiem wewnątrz. ·zawierała ona spaleniznę, przepalone kamienie, dużą 
ilość ceramiki w tym jedno naczynie kompletne, przypominają-ce ty,p 
praski, zdobione na .brzuścu festonami utworzonymi z odcisków paznokcia, 
kości zwierzęce i nieliczne drobne grudki polepy. W .gómej par~tii jamy 
znaleziono nieokreślony przedmiot żelazny z tulejką. Obiekt obeooie od
kryty, jak i ubiegłoroczny usytuowane były w rzędzie wzdłuż łagodnego 
zbocza wzniesienia, w odległości 5 m jedna od drugiej. Obydwa obiekty 
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są podobne w kształcie i budowie wnętrza, mają prawie cylindry<:zne ścia
ny, płaskie dno i palenisko wewnątrz. 

Omawiana partia osady położona prawie u stQp w:miesienia stanowi 
prawdopodobnie jej część gospodar.czą, natomiast zabudowania miesz
kalne znajdować się mogły na kulminacji wzniesienia, gdzie stwierdzono 
obecność dość intensywnej warstwy kulturowej. Wzniesienie to jest ide
alnym punktem osadniczym z uwagi na jego naturalną obronność usy
tuowania. 

Dla sprawdzenia zasięgu warstwy kulturowej otworzono wykop I/70 
-5 X 2m na przeciwległym, południowym stoku wzniesienia. Okazało się, 

ż e warstwa tu nie sięga. Pod cienkim współczesnym humusem stwier
dzono natomiast nikłe ślady osadnictwa starszego, być może z ;początków 
epoki żelaznej, w postaci nieckowatej jamy średnicy 1,3 m i głębokości 
0,8 m z nieliczną, dość prymitywną ceramiką. 

O ile omawiane wz,niesienie było zamieszkałe we wczesnej fazie o,kre
su wczesnośredniowiecznego to część mieszkalna osady musiała się ogra
niczać do jego płaskiej kulminacji. Sprawdzenie tej h~potezy jest uwzględ
nione w planach badawczych. 

Należy wspomnieć o odkryciu na stanowisku l na wykopie II/70, 
również śladów osadnictwa z młodszej epoki kamiennej. Znaleziono kilka 
większych fragmentów silnie zniszczonego naczynia prawdopodobnie tzw. 
kultury ceramiki gr.zebykowo-dołkowej. Skorupy spoczy.wały na głębo
kości 50-55 ·cm, na piasku <:alcowym, obok niewielkiego kamienia, tworząc 
wraz z nim skupisko o średnicy około 30 cm. · 

BIAŁOGARD, Pracownie Konserwacji Zabytków 
P .P. PKZ Oddział w Sz<:zecinie 

Badania prowadził dr Eugeniusz Cnotliwy. Finansował WKZ 
w Koszalinie. Pierwszy sezon ;badań. Grodzisko wczesnośred
niowieczny i zamek późnośredniowieczny i nowożytny dwór 
(XI-XV w., XVII-XVIII w.). 

Badany obiekt jest zlokalizowany w południowo-zachodniej części 

miasta, poza obrębem miasta lokacyjnego. Wykop założono we wschod
niej części stanowiska. Celem badań było odkrycie wczesnośredniowiecz
nych nawarstwień osadniczych i związanych z nimi umocnień obronnych, 
odsłonięcie nawarstwień późniejszych wraz z reliktami architektury zam
ku i związanych z nim budowli gospodarczych. 

Tuż pod powierzchnią odkryto relikty wielkiego budynku (stodoły?) 
z XVIII wieku oraz pozostałości dwóch budowli gospodarczych z XVII w. 
Budowle te .zdewastowały ·częściowo nawarstwienia starsze (szczególnie 
ucierpiał wał obronny !Przy budowie stodoły). W ocalałych między fun-



-145-

damentami !llawarstwieniach udało się wyró~nić poziomy z materiałem 
pochodzącym z XIV-XV w. 

Przebadano osiem poziomów wczesnośredniowiecznych, dochodząc do 
głębokości 2,8 m poniżej punktu O. Na uwagę zasługuje poziom dato
wany wstępnie na 2 połowę XII i początek XIII w. związany zapewne 
z istnieniem kasztelani białogardzkiej. Poziom ten wyróżnia się spośród 
i·nnych bogactwem zabytków. 

Udało się też uchwy·cić poziom związany ze spaleniem grodu .przez 
Bolesława Krzywoustego na .początku XII w. Odkryto w nim trzy spa
lone chaty zrębowe. 

Pozostałe poziomy mieszczą się w obrębie XI wieku i cechują się bra
kiem zwartej ·zabudowy oraz dużym ubóstwem materiałów zabytkowych. 

Z zabytków na uwagę zasługuje sierp żelazny, kłódki, kilka pacior
ków szklanych, kabłączki skroniowe, a szczególnie dwa fragmenty ażu
rowego buta skórzanego. Wiercenia wykazały, że nawarstwienia osadnicze 
w badanym miejscu mają miąższość 4,80 m. 

Prace badawcze będą kontynuowane w roku przyszłym. 

BIAŁO.GORJZE, pow. Zgorzelec 

Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków 
Ar.cheologkmych we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Kaletyn i mgr Emilia Kihl
Byczko. Finansował Wydział Kultury PPRN w Zgorzelcu. Dru
gi sezon badań. Kurhanowe cmentarzysko wczesnośrednio

wiec:?Jne (IX-X w.). 

W związku z wyrębem leśnym, podjęto ratownicze badania wykopa
liskowe na stanowisku Nr 2. Przekopano 5 mogił. 

Kurhan Nr VIII. Nieregularnie okrągły o rozmiarach podstawy 
5,60 X 4,r80 m i wysokości l m. 

Na głębokości 0,9 m tj . na poziomie podstawy kurhanu odkryto krąg 
kamienny ułożony z polnych kamieni. Jego rozmiary 3,70 X 3m. Inwen
tarz: jeden fragment brzegu naczynia 'górą obtaczanego r{?) o krawędzi 

wychylonej i pionowo ściętej. 
Kurhan Nr IX. Nieregularnie okrągły o rozmiarach .podstawy 

4,p0 X 4 m i wysokości 1,25 m. Na głębokości 0,70 m skupisko kamieni 
tworzące nieregularny bruk poniżej, tj. na głębokości 1,20 m drugi po
ziom kamieni ułoż·onych na obwodzie .podstawy mogiły. Pomiary kręgu 
3,50 X 2,40 m. Inwentarz: fragment naczynia toczonego, zdobionego orna
mentem stempelkowym. 

Kurhan Nr X. Nieregularnie okrągły o rozmiarach u podstawy 
5,60 X 4,50 m i wysokości 1,10 m. Na głębokości 1,10 m wystąpił krąg 
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kamienny, ułożony regularnie i wydłużony po osi wschód-zachód. Wy
miary kręgu 4,20 X 3,40 m. lnwentarz: dwa małe 'fragmenty -ceramiki 
i fragment przedmiotu żela:mego. 

Kurhan Nr XI. Nieregularnie okrągły o rozmiarach u podstawy 
4,80 X 4,50 m i wysokości 0,9 m. 

. Wypelnisko stanowi piasek drobnoziarnisty koloru szaro-białego ;prze
mieszany z popiołem i węgielkami drzewnymi oraz ułamkami przepalo
nych kości ludzkich. 

W miejscu największej kulminacji kurhanu na głębokości zaledwie 
O, 7 X 0,15 m znaleziono stojące naczynie lepione ręcznie, zdobione nie
regularnymi żło.bkami oraz linią falistą. 

Kurhan Nr XII. Nieregularnie okrągły nasyp o średnicy podstawy 1 
5,8 X 5,5 m i wysokości l m. Na głębokości 0,8 m - krąg kamienny 
o rozmiarach 5 X 5 m. Inwentarz: 2 ułamki naczyń. 

W <:zęści środkowej wszystkich kurhanów zalegała warstwa piasku 
przemieszanego z próchnicą oraz resztkami ciałopalenia. 

W pobliżu kurhanu Nr XI odkryto na głębokości 0,3 m nóż żelazny 
z rączką kościaną. 

Badania będą kontynuowane. 

BIAŁOWIEŻA, 

pow. Hajnówka 
Zakład Folskiego Atlasu Archeolo
gicznego Instytutu Historii Kultury 
.Materialnej PAN w Warszawie 

B~d:>;.ria prowadziła mgr Irena Górska. Finansował IHKM ·PAN 
j ~.ąKZ w iBiałymstoku. Drugi sezon :badań. Kurhany wczesno
średniowieczne(?). 

W ramach badań mad rekonstrukcją pierwotnych warunków środo
wiska geografkznego i jego związków z osadnictwem kontynuowane były 
prace wykopaliskowe na obszarze Puszczy Białowieskiej. Prace te prowa
dzone były przy współudziale Pracowni Palinologicznej IHKM P AN. 

Zakończono badania kurhanu l. Przebadano ostatnią ćwiartkę kur
hanu o powierzchni 144 m 2, zdejmując 432 m3 ziemi. 

Rozpoczęto badania kurhanu 2 na tym samym stanowisku. Przeba
dano 3 ćwiartki kurhanu o ;powier.zchni 1.92 m2, zdejmując 192 m3 ziemi. 

Rezultaty tegorocznych badań obu kurhanów potwierdziły istnienie 
śladów konstrukcji- ogrodzenia centralnej części kurhanu o powierzchni 
5 X 6 m oraz otaczającego go 3-metrowej szerokości pasa zewnętrznego. 

Całość otaczało niewielkie zagłębienie 1(płytki rów), powstałe zapewne 
przez wybieranie ziemi w trakcie wznoszenia nasypu kurhanowego. Po
dobnie jak w ubiegłym roku, nie stwierdzono występowania materiału 
ceranticznego. 
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W tegorocznych badaniach pobrane zostały także próby do analiz 
palinologic;;mych i 1Chemkzmych. 1Po raz pierwszy stosowano w trakcie ba
dań archeologicznych metodą badań chemicznych "rodankową". 

Nadto podjęte zostały w ~oku sprawozdawczym prace inwentaryza
cyjno-weryfikacyjne kurhanów na obszarze Białowieskiego Parku Naro
dowego. Stwierdzono 22 stanowiska o łącmej ilości 67 kurhanów. 

BISKUP.IN, pow. Żnin 

S tanowiska 18 

Państwowe Muzeum Archeologic;;me 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Jerzy Głosik. Czwarty sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna. Ślady osadnictwa kultury łużyc
kiej z przełomu epoki brązu i żelaza. Znaleziska krzemienne 
mezolityczne i neolitycme. 

Prace wykopałislmwe stanowiły ostatni etap .badań ratowruczy.ch sta
nowiska 18-tego, położonego na rozległej suchej kępie, wśród podmokłych 
łąk, w odległości około 450 m od pół·wyl;\pu. Bezpośrednio po zakończeniu 
prac badawczych, przystąpiono do robót ziemno-budowlanych, związanych 
z rozbudową rezerwatu archeologicznego. 

Przekopano 7·50 m2 powier:ochni, odkrywając 29 zespołów osadniczych, 
w tym 11 jam -kul tury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza. 

PozostaŁe obiekty osadnicze to- dziewięć ,półziemianek r(jedna z koń
ca VI wieku, dwie z początków VII wieku, porostałe sześć z przełomu 
VIII .(IX wieku), siedem jam produkcyjnych (trzy wędzarnie z ogniskami 
do "podsuszania ryb" z VIII w. i początków IX wieku, trzy dziegciarnie 
z przełomu VIIIVIII wieku i jedna jama przeznaczona do przetopu "że
laziwa" z tego samego okresu, dwie jamy gospodarcze - zasobowe do 
przechowywania zapasów żywności ·z VIII/IX wieku. 

Z materiałów wczesnośredn.iowiee:mly·ch wymienić 111ależy noże że

laz.ne w kiLku odmianach, szydła kościane, różnego rodzaju zdobione prze
śliki gliniane, osełkę z piaskowca, ozdobę (małe kółko cynowe), amulety 
·z kłów dzika i zrzutki poroża jelenia :'półfabrykaty) ze śladami obróbki, 
przeznaczone do produkcji. 

Chronologicz.ne osadnictwo jest zró2micowane i wiąże się z grodem, 
,podgrodziem i późniejszymi osadarni na półwyspie. Stwierdzono z reguły 
usytuowanie najstarszych obiektów wczesnośredniowiecznych (z końca 

VI wieku) 111a zboczach kępy, natomiast młodsze 1(do końca XII w.) ~naj
dują się na kulminacji tego wzniesienia. 

,Wykonano też tzw. lac- profile wybranego wczesno.średniowiec:zme
go obiektu osadniczego. 
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BOCHNIA Muzeum Zup Krakowskich, Wieliczka 

Stanowiska II, III, IV, V 

Badania prowadzili mgr Ewa Folwar.cZiny-Miśko i mgr Antoni 
Jodłowski. Pierwszy sezon badań. Osada miejska z wczesnego 
średniowiecza. 

Wykopaliska w Bochni .prowadzone były na .czterech stanowiskach 
położonych w ró:hnych punktach miasta. Celem badań było ustalenie roz
planowania .przestrzennego osadnictwa wczesnośredniowiecwego {przed
lokacyjnego), głównie w okolicach szybów "Sutoris" i "Gazaris", które 
stanowią rejon najstarszej eksploatacji górmiczej soli kamiennej w Bochni. 

Stanowisko II 

Wykop założono tna lewym brzegu potoku Babica, w pobliżu szybu 
"Sutoris". W wyko,pie pod grubymi nawarstwieniami z czasów nowożyt
nych wystąpiły warstwy średniowieczne na głębokości 3,20-4,66 m. Pod 
nimi na poziomie 4,66-5,50 m stwierdzono dwie warstwy różniące się 

tylko kolorem, ale zawierające jednakowy materiał zabytkowy, głównie 
ceramikę charakterystyczną dla XII i ,pierwszej połowy XIII w. Są _to 
najstarsze ślady osadnictwa w .tym miejscu. W warsztatach tych natra
fiono na resztki dobrze zachowanej konstrukcji drewnianej w postaci 
trzech poziomych belek ułożonych na dwóch poprzecznych bierwionach. 
Na jednej belce ustawiony był pionowy gruby pień drzewny. Są to resztki 
budowli o nieokreślonej bliżej funkcji z około połowy XIII w. 

Stanowisko III 

Założono dwa wykopy o wymiarach 4 X 2,5 m, 3 X 3 m, usytuowane 
na prawym brzegu potoku Solnego, w obrębie tzw. "zamku", na pólnoc 
od szybu "Regis" i kościoła parafialnego. W obydwu wykopach natrafio
no na warstwy średniowieczne spoczywające bezpośrednio na calcu, je
dynie w wykopie I w ~pągu warstw kulturowych !(nad caliz.ną) walezio
no kilka fragmentów ·ceramiki wczesnośredniowiecznej z XII-poł. XIII w., 
występujących na wtórnym złożu. 

Stanowisko IV 

Wykop o wymiarach 2,5 X 4 m zlokalizowany wstał na lewym brze
gu rzeczki Babica, w .po'bliżu dawnej Bramy Sądeckiej. Stratygrafia wy
kopu przedstawiała się następująco: na głębokości 0-0,85 m - typowy 
rumosz zasypiskowy, niżej na głębokości 0,85-1,85 m -warstwa prze
mieszana ze znaczną przewagą ceramiki średniowiecznej. Na tej głębo
kości w środkowej części wykopu wystąpił calec, natomiast w ·części za-
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chodniej oraz w profilu ściany prostopadłej pojawiła się warstwa tłustej 
niebieskosinej ziem io miąższości około 50 cm zawierająca materiał 
w przewadze wczesnośredniowieczny z niewielką domieszką ceramiki 
średniowiecznej. 

Stanowisko V 

Wykop o wymiarach 2 X 4 m usytuowano na podwórku przylegają
cym do kompleksu budynków mieszkalnych przy ul. Dominikańskiej Nr 17, 
19. Do głębokości 3,80 m występowała warstwa ziemi przemieszanej z gru
zem. Od poziomu 3,80 m ukazała się warstwa nieprzepuszczalnej szaro
tniebieskiej gliny z materiałem wczesnośredniowiecznym i średniowiecz
nym. Osiągnięto głębokość 4 m. 

BOGDANY, pow. Braniewo Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Olsztynie 

Badania prowadził mgr Romuald Odoj. Finansował WKZ w Ol
sztynie. Piąty sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
i średniowieczne, grób halsztacki. 

Badania były kontynuacją .prac archeologicznych podjętych w ra
mach harcerskiej " Operacji 1001-Frombork". Porlobnie jak w latach po
przednich wszystkie prace fizyczne i większość dokumentacyjnych wyko
nali harcerze w czynie społecznym podczas pobytu na obozie koło From
borka. 

Badania ograniczyły się do ukończenia prac rozpoczętych w porzed
nich sezonach. Wyniki badań w 1970 r. pozwoliły uściślić chronologię 

drugiej fazy istnienia grodu na XII-XIII wiek wskutek odkrycia zapiiilki 
podkowiastej z tego okresu. W dalszym dągu, z pierwszej fazy istnienia 
grodu (VI-IX wiek) znajduje się jedynie ceramika na wtórnym złożu. 
Trzecia faza (średniowiecze) reprezentowana jest grubą warstwą śmiet
niskową na nasypie pod wieżą mieszkalno-obronną, oraz śladami budyn
ków prostokątnych- węgłowych na majdanie wzdłuż wału. 

Wał I, którego część była .przedmiotem badań, został usypany we 
wczesnym średniowieczu (druga faza istnienia) grodu, ale w jego budo
wie zaobserwowano dwa okresy powstania. Na razie nie ustalono kiedy 
nastąpiło spalenie pierwszego wału. Badano również fosę przed wałem I. 
Na jej dnie znajdowały się liczne ślady spalenizny po zniszczonym wale. 
Ostateczne zasypa·nie fosy nastąpiło w średniowieczu. 

Badania 'na terenie między I a II wałem pozwoliły tu zlokalizować 
luźną zabudowę gospodarczo-produkcyjną. Poza liczną ceramiką z wszyst
kich trzech faz istnienia grodziska oraz wspomnianą już zapinką odkryto 
jedynie kości zwierzęce, grudki surow~go bursztynu, paciorki bursztyno-
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we, przęślik, osełki, rozcieracz do żaren, gwóźdź. Na grodzisku odkryto 
również grób z dużą popielniCą z wczesnej epoki żelaza (IV-V w. p.n.e.). 

Dalsze badania powinny dać odpowiedź m.in. na pytania: Gdzie była 
brama i wejście do grodu? Jaka jest chronologia III wału oraz jaka jest 
chronologia i wielkość osady przygrodowej? 

BOLESZCZYN, pow. Tur~k 

Stanowisko l 

Zakład Archeologii Folski środkowej 
Instytutu Historii Kultury Material
nej PAN 'i Katedra Archeologii Pol
,ski Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi 

Badania zespołowe, kierował dr Tadeusz P.oklewski, uczestni
czyła m.in. dr Franęoise Piponnier z EPHE w ,Paryżu. Finan
sował IHKM P AN w Łodzi. Czwarty sezon badań. Wieś i pola 
uprawne wczesnośredniowieczne ,(VIII-XIII w.). 

Tegoroczne uzupełniające badania objęły powierzchnię około 70 m 2• 

Celem ich było rozpo2manie zasięgu wsi i jej pól ornych VIII-X w. 
w kierunku południowym. Znalezione - jak i w lata·ch ubiegłych -
ślady orki dowiodły użytkowania pod uprawę w omawianym okresie ·całej 
wyspy liczącej około ,3 ha !POwierzchni. Jednocześnie udało się uzyskać 
dane dotyczące szerokości wczesnośredniowiecznego zagonu, bruzdy prze
biegały w dwu kierunkach: tam i napowrót, przy .tym jedna strona, ogra
niczona korytem deku wodnego, liczyła tych bruzd 11 lub 12. Szerokość 
zatem zagonu wynosiłaby około 3,30-3,60 m. 

Nadto przeprowadzone badania gleboznawcze (dr B. Manikawska 
z U.Ł.) wykazały różnicę między glebami pól uprawnych od VII w., pól 
uprawianych od XII-XIII w. i tych, których uprawę rozpoczęto dopiero 
w czasach nowożytnych. 

Badania na stanowisku zakończono. 

BOODNIA, pow. Poddębice Muzeum w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. Finanso
wali: Muzeum w .Sieradzu i WKZ w Łodzi. Trzeci sezon ba
dań. Osada otwarta wczesnośredniowieczna VII-VIII w., XI
XII w . ślady z okresu me~olitu. 

Wczesnośredniowieczna osada otwarta, poŁożona na niewielkim wzgó
rzu na terenie zalewowym doHny Warty, nad brz<egiem rzeki, u wylotu 
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drogi ze wsi na łęgi. Wzgórze nazywane jest przez okolicznych miesz-
kańców "storą". . , 

W czasie ubiegłorocznych wykopalisk przebadano do calca powierz
elmię około dwóch arów. W wykQpie natrafiono na 11 palenisk. Wszystkie 
paleniska miały kształt owaliny, średnicę od l do 1,5 m, a głębokość około 
30 cm. Trzy paleniska ułożone były na poziomie warstwy kulturowej, po
zostałe wkopane w ·calec. Z uwagi na piaszczyste podłoże, zagłęb1one pa
leniska miały brzegi umocnione kamieniami, wypełniska stanowił popiół 
i węgle drzewne. We wszystkich paleniskach natrafiano na niezbyt liczne 
ułamki ceramiki. Oprócz palenisk odkryto ,wkop prostokątny, zagłębiony 
w calec na około 70 cm i odcinający się wyra2mie czarną barwą od żół
tego piasku .cal.ca. Ponieważ wymiary tego wykopu wynosiły 5 X 1,5 m 
nie mo2ma go chyba uważać za obiekt mieszkalny. W wypeŁnisku tej jamy 
występowały nielic2lne ułamki ceramiki. 

Warstwa kulturowa na badanym stanowisku była ustawicznie nisz
czona przez okolic2'!nych mieszkańców, dlatego obserwacja warstw .była 

bardzo utrudniona. Zdołano jednak wyodrębnić dwa poziomy osadnicze. 
Chronologię poszczególnych poziomów ustalono na podstawie ceramiki. 

Pierwsza osada istniała w VII-VIII wieku. Z tego okresu pochodzą 
wszystkie paleniska wlwpane w ·calec. Ceramika występująca w tej war
stwie to ułamki naczyń ręcznie formowanych z lekkimi śladami obta
czania. Na kilku dnach występowały odciski osi koła garncarskiego. Więk
szość fragmentów brzuśców była pokryta ornamentem rytym w .postad 
linii falistych, żł·obków dookolnych, kropek, kresek itp. 'Glinę obchudzano 
dużą ilością grubo tłuczonego granitu. Do ciekawszych za'bytków należą: 
naczynie typu praskiego, fragment miski glinianej, nóż żelazny, dwa zdo
bione przęśliki gliniane i fragment łyżwy kościanej. 

Druga warstwa osadnicza pochodzi z XI-XII wieku. Warstwa ta 
została w przeważającej części znisz.czona przez współczesne wkopy. 
Z okresu jej użytkowania pochodzą pozostałe trzy paleniska oraz wkop 
będący, być może, piwnicą. Z zabytków luźnych występowały ułamki 
naczyń obtaczany·ch na kole (w tym trzy fragmenty den ze znakami garn
carskimi); znałeztono także jeden przęślik gliniany. Poza tym w obydwu 
warstwach występowały wyroby i odpady krzemienne świadczące o użyt
kowaniu tego wzgórza w mezolicie. 

Badania zostały zakończone. 

BRONIEWICE, pow. Mogilno patrz Jneoli t 

Stanowisko l 



BRZEG GWGOWSKI, 
pow.Głogów 
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.Zaklad Antropologii Uniwersytetu 
im. A. Mickiew'icza w Poznaniu i 
Konserwator Zabytków Archeolo-
.gicznych w Zielonej Górze 

Badania prowadzili mgr Janusz Piontek, dr Jan Strzałko i mgr 
Andrzej Mardnkian (autor sprawozdnia). Finansował W~Z 

w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielo
kulturowe. Cmentarzysko i osada. 

Stanowisko odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych. Jest 
ono położone na niewielkim wzniesieniu, między wsiami Brzeg Głogow
ski i Domaniowice, na polu ,ornym. Badania nosiły charakter ratunkowy, 
mający na celu zabezpieczenie najsilniej niszczonej orką ·części stanowiska. 

Przebadano obszar około 20 arów odkrywając 28 grobów szkieleto
wy·ch, 3 groby jamowe, jeden pochówek popielnicowy oraz szereg jam 
osadniczych. 

Szkielety usytuowane były z reguły na osi W-Z i umieszczone 
w jamach zawierających nieliczne ułamki ceramiki. W skład wyposaże
nia wchodziły najczęściej noże żelazne. Jedynie dwa groby zawierały sto
sunkowo większą ilość przedmiotów. Jeden .szkielet dziecka zawierał 6 ka
błączków skroniowych wykonanych z białego brązu, a przy szkielecie ko
biety odkryto kolię z różnej wielkości i barwy paciorków szklanych. Groby 
szkieletowe datowane być mogą na wczesne średniowiecze (X-XI w.) . 

Trzy groby jamowe pochodzą z pó:hnych faz okresu wpływów kultur 
pr-owincjonalno-rzymskich. Odznaczały się one ,bogatym wyposażeniem. 
W jednym z pochówków natrafiono na nożyce żelazne, ostrogę z guzicz
kowatymi zaczepami i ornamentowanym kolcem, część gladiusa i szereg 
innych przedmiotów żelaznych i brązowych. 

Pochówek popielnicowy zawierał charakterystyczne dla III okresu 
epoki brązu naczynie guzowe. 

Większość odkryty·ch jam datować można na późny okres lateński 
i okres rzymski. Prawdopodobnie pochodzą one z osady przylegającej 
bezpośrednio i częściowo poniżej, zniszczonej przez cmentarzysko szkie
letowe. 

Z uwagi na dużą wartość obiektu, jak i charakter zagrożenia, ba
dania będą kontynuowane w przyszłych sezonach ·badawczych. 

BRUSZCZEWO, pow. Kjościan Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Stanowisko 13 

Badania prowadził dr Stalllisław Jasnosz. Finansowało Muzeum 
ArcheologiCZille w Poznaniu. Trzeci i ostatni sezon badań. Gro
dzisko wczesnośredniowieczne (około VII do początku X wieku). 



-153-

Głównym zamierzeniem było ostateczne rozpoznanie wewnętrznej ·za
budowy grodu, jej ,charakter i rozplaJllowania oraz określenie rozmiarów 
(szerokości) obronnych konstrukcji ziemno-drewnianych, pozwalających 
w sumie na możliwie wierną rekonstrukcję całego obiektu. 

Nowe wykopy o szerokości 5 m założono, również w układzie pro
mienistym, w .nawiązaniu do wykopów z poprzednich sezonów badaw 
czych. W sumie odsłonięto 360 m2 średnio do głębokości 2,30 m, a łącznie 
z odkrywkami z lat poprzednich - około 965 m2• W ten sposób uzys
kano w miarę dokładne rozmiary grodu, którego średnica wnętrza wy
nosiła ,około 30 m, a szerokość umocnień drewniano-ziemnych - średnio 

8-10m u podstawy. Na zewnętrznej stronie wału zachowały się resztki 
wzmacniającej go ławy kamiennej ułożonej z głazów o około 30-50 cm 
średnicy. Głębokość otaczają,cej fosy wahała się w granicach 0,8-1,3 m 
w zależności od warunków zewnętrznych . 

Wały zbudowane były na planie wieloboku o wyraźnych załama
niach i dosyć regularnych odcinkach, co w znacznej mierze ułatwiało 
wewnętrzną zabudowę ciągnącą się wzdłuż umocnień, .podczas gdy środek 
grodu pozostał wolny. Na piaszczystym podłożu majdanu zalegały poje
dyncze ka mienie i widoczne były nieregularne zaciemnienia, których cha
rakteru nie można było wyjaśnić. W wykopie wschodnim, biegnącym od 
wnętrza grodu poprzez umocnienia i dalej w kierunku osady otwartej 
z tego sarnego czasu (zbadanej w lata.ch poprzednich) , przy wewnętrznej 
stronie wału znajdowaŁo się skupienie kamieni o niezbyt regularnym 
układzie, w którym możnaby się dopatrywać fundamentów wieży bram
nej. Z taką interpretacją przemawia również nieco szerszy w tym mie
scu wał obronny i niezwykle płytka fosa. 

Z pomieszczeń mieszkalnych i zabudowań gospodarczych zachowały 
się jedynie zwęglone resztki ·części ,przyległych do ściaJll wałów. Partie 
zabudowań od strony majdanu uległy zupełnemu spaleniu i zniszczeniu, 
nie mniej z układu belek będzie można wniosloować o niektórych szcze
gółach konstrukcyjnych ówczesnego budownictwa. 

Tegoroczne wykopy dostarczyły znaczn ej ilości zabytków ruchomych. 
Na pierwszym miejscu wymienić należy cerarnikę w postaci 26 całko

wicie zachowanych naczyń oraz około 45 spękanych. W trakcie dotych
czasowych badań na tym obiekcie uzyskano serię złożoną z około 190 
naczyń lepionych ręcznie 1(około 10 proc.) i obtaczanych oraz n ie mniejszą 
liczbę zachowanyc~ fragmentarycznie. W ostatnim sezonie przybyły dwa 
komplety żarnowe oraz dwa pojedyńcze kamienie żarnowe, liczne osełki 
i podkładki kamienne, noże, sporo grotów do strzał, dwie ostrogi z koń

cami zagiętymi do środka, przęśliki, szydła, zdobione oprawki rogowe, 
okucia żelazne itd. Wśród wacz.nych ilości zwęglonego zboża, głównie 

żyta, pszenicy i prosa na uwagę zasługują odkryte w jednym miejscu, 
ułożone równolegle kłosy jęczmienia, które znajdowały się prawdopo-
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dobnie w górnej częsc1 domostwa przyległej do wału obronnego i dla
tego nie uległy całkowitemu zwęgleniu. 

Urozmaicony, aczkolwiek w bardzo zniszczonym stanie, asortyment 
zaby1tków zachował się na grodzisku w Bruszezewie w rezultacie nagłego 
zniszczenia grodu w połowie X wieku lub :nieco wcześniej. Jego likwi
dacji wiązać należy z rozwojem sytuacji politycznej na obszarze Wiel
kopolski w tym ·czasie. 

Po zakończeniu prac badawczych na grodzisku przywrócono stożkowi 
jego poprzedni wygląd, przy czym wyrównano zniekształcony podczas 
ostatniej wojny środek grodziska, na którym przew1duje się ustawienie 
dużego głazu z odpowiednim objaśnieniem, a stoki .gl'odziska obsadzone 
zostaną niskopienną roślinnością. 

BUGAJ, pow. Września 

Stanowisko 9 i 10 

;Konserwator ZalbytJków Archeolo
gicznych w Poznaniu 

iBadania prowadził dr Eugeniusz Cnotliwy. Sprawozdanie na
pisał mgr Dobromir Durczewski. Finansował WKZ w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z okresu wczesnośred
niowiecznego, ·Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego, cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu hal
sztackiego. 

Stanowisko 9 

Badaniami ratowniczymi objęto obszar cmentarzyska szkieletowego 
z okresu wczesnośredniowieczmego oraz cmentarzyska kultury łużyckiej. 
Obydwa cmentarzyska leżą na terenie żwirowni, eksploatowanej na skalę 
przemysłową. Stanowisko to położone jest między Bugajem - przed
mieściem Milosławia-i zabudowaniami osady Franulka. 

Prace poszukiwawcze ·objęły zachowaną część wzgórza, będącego 

utworem moreny dennej w postaci wału żwirowego, -ciągnącego się na 
osi wschód-zachód. Przebadano obszar o powierz·chni ok.oło 950 m2

• Od
kryto 12 grobów szkieletowych, skupiających się w zachodniej części ba
danego stanowiska, .głównie na .grzbiecie wzniesienia. Więks:oość szkiele
tów spoczywała w pozycji wyprostowanej, głową na zachód. Kości były 
na ogół dobrze zachowane. W .g110bach znaleziono 5 kabłączków skronio
wych - 3 z nich srebrne, :noże żelazne, osełkę, naczynie gliniane oraz 
drewniane z okuciami żelaznymi. Badania wykazały, że mamy do .czy
nienia z ·Cmentarzyskiem rzędowym z X-XI w. W trakcie badań na sta
nowisku Nr 9 odsłonięto również 6 grobów ciałopalnych, jamowych kultu
ry łużyckiej, tworzących małe skupienie ·blisko szczytu wzgórza. Część 
grobów była silnie ·zniszczona. Jeden grób posiadał obwarowanie kamien-



-155-

ne. W niektórych grobach obok fragmentów .ceramiczny.ch i spalony.ch 
kości natrafiono na drobne ułamki ozdób z brązu. Odkryty fragment 
cmentarzyska można datować na okres halsztacki. 

Stanowisko 10 

Stanowisko usytuowane jest na północ od stanowiska 9. Położone 
jest ono również na terenie żwirowni. Odkryto grób kultury pomorskiej, 
zawierający obstawę kamienną, 4 popielnice i 3 przystawki. We wszyst
kich popielnicach obok spalonych ~ości występowały ozdoby z brązu, 
jak: szpile, wisiorki, łańcuszki, kó~ka i inne drobne fragmenty. Na uwagę 
zasługuje jedna z popielnic, rw której znaleziono 37 przedmiotów :brązo

wych. Grób pochodzi z okresu Hallstatt D. 

CEDYNIA, pow. Chojna Muzeum Regir0nalne w Cedyni 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Hanna Malinowska-Łazar.czyk. Finan
sowało Muzeum Regionalne w Cedyni. Czwarty sezon ·badań. 

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne (XII i XIII w), kościół 
późnoromański 1(przełom XIII/IXV •W.) i cmentarzysko kultury 
łużyckiej ·z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano badania rozpoczęte w roku 1967, we wschodniej i po
łudniowo-wschodniej partii cmentarzyska. W trakcLe prac :przebadano ob
szar o powierzchni 2 arów. Odkryto 1.90 wczesnośredniowiecznych gro
bów szkieletowych. Był to typowy ·cmentarz rzędowy. Wszystkie szkie
lety miały układ na osi wschód-zachód. Zmarli chowani byli w jamach 
niewiele większych od długości wyprostowanego szkieletu. Część pochów
ków posiada ślady drewna po trumnach, gwoździe żela~ne i żela~e oku
cia trumien. Dwa groby posiadały obstawę z polnych kamieni. Wśród wy
posażenia największą grupę stanowią ozdoby, kabłączki skroniowe, pier
ścionki, wykonane ze srebra i brązu, paciorki szklane, sprzączki do pasa, 
wisiorki dzwoneczkowate i szklane guziki. 1Z przedm~otów użytku codzie:n
ne.go wymienić należy żelazne noże i krzesiwa oraz igły. Podobnie jak 
i w poprzednich s·ezonach licznie wystąpiły monety, które datują tą część 
cmentarzyska na XIII w. 

Przy wschodniej ścianie kościoła odkryto fundament prostokątnej 

przybudówki kamiennej o wymiarach 6 X 4 m. Była to prawdopodobnie 
zakrystia kościoła. Fundament w niektóry·ch partiach ·całkowicie znisz
czony. Warstwa stanowiąca wypełniska wkopu fwndamentowego prze
mieszana a w niektórych partiach całkowicie ·zniszczona. W warstwie tej 
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wystąpiła ceramika ·wczesnośredniwieczna i stalowo-szara, żelazny nóż 

i grot strzały. 

W przebadanej części cmentarzyska wystąpiły pojedynczo trzy groby 
kultury łużyckiej. Pochówki wyłącznie ciałopalne . Jako popielnice słu
żyły amfory o :baniastych brzuścach i cylindry.cznych szyjkach z wyle
wem lekko wychylonym na zewnątrz, rolę przystawek grobowych speł
niały misy i dzbany. Cmentarzysko to należy wiązać z ludnością grupy 
górzyckiej, kultury łużyckiej i datować na okres halsztacki. 

CHEŁM n/Rabą, pow. Bochnia ,Katedra ATcheologii Pols·ki Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Badania prowadziła dr Maria Cabalska. Finansował Un1wer
sytet Jagielloński. Trzeci sezon badań. Grodzisko wczesnośred
niowieczne (IX-X wiek) oraz bogata warstwa neolityczna kul
tury ceramiki promienistej . 

Wznowiono systematyczne prace na grodzisku położonym na wynio
słym pagórze, na skraju Pogórza Karpackiego. Wykopy zlokalizowano 
przy zachodniej krawędzi wierzchowiny w pobliżu miejsca, gdzie w 1967 r. 
wykonano cięcie przez szkarpę w pszukiwaniu ·wału otaczającego maj
dan gr:odu. Przestrzeń 5 ćwiartek ara usytuowanych wzdłuż pola Leona 
Błaszczyka zorientowano po osi N-S. Powierz·chnia góry wyraźnie spada 
ku póŁnocy i ku zachodowi co powoduje, że krawędzie południowa 

i wschodnia osiągające prawie tę samą wysokość są najmniej zniszczone 
erozją zboczową. 

Na odsłoniętej przestrzeni warstwa kulturowa jest bardzo płytka, 

dochodząc we wschodniej części wykopu do 20 cm, a w zachodniej do 
40 cm. Ponieważ wykop leży na skłonie, przeto w ćwiartkach l, 2, 3, 
p:>ł·ożonych w południowej części warstwa czarnej ziemi dochodziła w ja
mach do 60 cm. Koncentrowała się ·ona we wszystkich ćwiartkach po 
stronie zachodniej, umożliwiając wydzielenie dwunastu obiektów w po
staci dolnych partii przeważnie zniszczonych jam z paleniskami. Jamy 
l , 2, 3, 4, 7a zawierały materiał wczesnośredniowieczny. Najlepiej zacho
wana jama l wydaje się być dolną częścią chaty wgłębionej do 40 cm. 
Ponieważ pozostałe jamy tworzą ku północy rząd rozciągających się plam 
przeto możnaby wnioskować, że były to chaty usytuowane w odległości 

5,60 m od krawędzi grodziska. 

Pozostałe 9 jam zachowało się do głębokości 10-15 cm. Zawierały 
one bardzo drobny materiał, lecz tylko skorupy z jam 5, 10, 12 i 7b są na 
tyle charakterystyczne, że można je zaliczyć do kultury ceramiki promie
nistej. Fakt, że na badanej przestrzeni jamy tej kultury są niezwykle płyt-
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kie pozwala na ustalenie, że przeciętnie ponad l m ziemi zsunął się z po
wierzchni wierzchowiny od okresu neolitu do naszych czasów. 

CHLEBNIA, 
pow. Grodzisk Maz. 

Zespól Badań nad Polskim Średnio
wieczem Uniwersytetu Warszawskie
go i Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadziła doc. dr Z. Wartołowska. Finansował WKZ 
w Warszawie. Czwarty sezon badań. Chronologia: epoka brązu, 

wczesne średniowiecze. Grodzisko wczesnośredniowieczne i o
sada kultury łużyckiej . 

Eksplorowano w dalszym ciągu wykop na grodzisku, wzdłuż osi 
W-N, badając wschodnią jego część, wnętrz·e i wał ogródka stożkowego, 

zbudowanego po zburzeniu grodu pierścieniowego . Stwierdzono w tym 
miejscu obecność trzech faz osadnictwa: 

I. Osada kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu lub początków okresu 
halsztackiego. Siady tego osadnictwa występują tu wyłącznie w po
staci licznych, okrągłych jam o średnicy 1-1,5 m, przeważnie z za
wartością nielicznych fragmentów ceramiki chropowatej, gładzonej lub 
czernionej . W jednej tylko jamie znaleziono na dnie, zgniecione na
czynie zasobowe kształtu jajowatego, obrzucone glinką, z wałkami 
i otworami pod krawędzią. 

II. Starszy, wczesnośredniowieczny gród piersc1eniowy (wiek XI, XII), 
którego relikty stanowią na tym odcinku: warstwa kulturowa miąż
szości do 20 cm, z drobnymi ułamkami ceramiki; jama prostokątna 
(odsłonięta fragmentarycznie) bez żadnych zabytków oraz liczne frag
menty naczyń, całkowicie lub górą obtaczanych znajdowane w nasy
pie młodszego wału. 

III. Młodszy gródek stożkowy z wieku XIII, otoczony wałem o szero
kości 8-9m, z niewielkim wnętrzem o średnicyca lO m. 

' W b.r. odsłonięto północno-wschodnią część odkrytej w zeszłym roku 
półziemianki, przytykającej bokiem do wału oraz wykonano przekop 
przez wał od strony wnętrza do połowy jego szerokości. 
Jądro wału zbudowane było z piasku z próchnicą i żwiru. Na wewnę
trznym stoku i w rozsypie stwierdzono liczne fragmenty spalonych be
lek (półokrąglaki i kantówki) i dość dużo kamieni w warstwie przepa
lonej glinki z próchnicą i żwirem. Znalezienie tych elementów na wtór
nym złożu nie pozwala powiedzieć nic pewnego na temat charakteru tej 
konstrukcji. 
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CIEPŁE, pow. Tczew Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Stanowisko 3 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Kuszewska. Finansowało 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne z XI w. 

Stanowisko znane jest w literaturze jako Ciepłe II z przypadkowych 
odkryć w końcu XIX i pocz. XX w. Badaniami zostało objęte w ramach 
weryfikacji grodzisk wczesnośredniowiecznych na Pomorzu Gdańskim. 

Grodzisko jest usytuowane na cyplu wysoczyzny nadwiślańskiej w za
kolu drogi z Ciepłego do Gronowa. Ma kształt nieregularnego owalu 
z widocznym wałem poprzecznym od strony wyżynnej. 

Eksplorację prowadzono w trzech wykopach sondażowych - u pod
nóża walu poprzecznego, w centrum i na krawędzi majdanu. U podnuża 
wału poprzecznego uchwycono poniżej próchnicy ornej warstwę kulturo
wą o miąższości przeszło 2 m, którą wyeksplorowano do głębokości 1,2 m. 
Składają się na nią trzy warstwy różniące się pod względem treści geo
logicznej i kulturowej. W najniższej z nich odkryto bardzo liczne skupisko 
łusek i szczątków rybich. W środkowej części grodu w warstwie kultu
rowej natrafiono na fragment drewnianej konstrukcji, przypuszczalnie 
domostwa i związany z nią układ śladów po kołkach. W sondzie na kra
wędzi majdanu odsłonięto gliniasty płaszcz wału otaczającego gród do
okoła. 

Na inwentarz ruchomy warstw składa się duża ilość ceramiki cał
kowicie obtaczanej o dużym zróżnicowaniu w zakresie form i ornamen
tyki, ponadto liczne kości zwierzęce, ułamek surowca bursztynowego 
i 2 fragmenty noży żelaznych. 

Eksploracja wykopów nie została ukończona w bieżącym sezonie. Do
tychczas uchwycone warstwy datuje się na podstawie ceramiki na XI w. 

Badania będą kontynuowane w przyszłym sezonie wykopaliskowym. 
Winny być .rozszerzone, gdyż grodzisko podlega uprawie rolnej na skutek 
czego wały ulegną wkrótce całkowitej niwelacji. 

CZARNA CERKIEWNA, 

pow. Siemiatycze 

Stanowisko I 

Konserwator Za!bytków Archeolo-
1gicznych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Chilmon. Finansował WKZ 
w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Kurhany wczesnośred
niowieczne XI-XII w. 
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Badaniami objęto dwa kurhany położone na południowym stoku nie
wielki~j wysoczyzny, w odległości około 1,5 km na północ od siedliska 
wsi. 

Kurhani 

Nasyp kurhanu średnicy około 25 m przy wysokości 0,50 m pier
wotnie był zbudowany z kilku warstw kamieni, obecnie pozostała ich 
znikoma część. Na głębokości około 2 m a w odległości około 3 m od 
środka kurhanu odkryto !kości zwierzęce. W nasypie znaleziono również 
fragment ceramiki naczynia ręcznie lepionego i obtaczanego na kole. 

Kurhan II 

Nasyp średnicy około 15 m przy wysokości 0,70 m został uszkodzony 
przez wybieranie kamieni. Pierwotnie zbudowany był z kamieni i ziemi 
i obrzeżony rzędem trójwarstwowo zalegających kamieni. W nasypie kur
hanu odkryto dziewięć pochówków ciałopalnych i trzy pochówki szkie
letowe, ułożone wzdłuż linii wschód-zachód, dwa z nich z czaszkami 
na zachód a jeden z ,czaszką na wschód. Przy jednym szkielecie pod czasz
ką znaleziono dwa brązowe kabłączki skroniowe. 
Kurhany z Czarnej Cerkiewnej ze względu na formę grobów, rodzaj po
chówka i materiał w nich występujący należy odnieść do XI-XIII wieku. 

CZARNA WIELKA, 

pow. Siemiatycze 

,Pracownia Atrcheologiczno~ Kons'er
~ators:ka P.P. PKZ Oddział w War
,.szawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikulińska-Ciuk. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne. 

W tegorocznym sezonie badania objęły dwa ary w ćwiartce NOE -
na wschód od badań ubiegłorocznych. Na powierzchni w obrębie arów, 
czytelnie ułożona była obstawa kamienna siedmiu grobów. Pod humusem 
znajdował się bruk kamienny w obrębie którego znaleziono: kabłączek 
skroniowy, kilka fragmentów ,ceramiki oraz paciorki szklane. W czasie 
tegorocznych badań stwierdzono, że współczesna droga nie ma swego hi
storycznego odpowiednika w tym samym miejscu. Pod drogą odsłonięto 
sześć pochówków szkieletowych mocno zniszczonych. Uderzający jest fakt, 
że tegoroczne pochówki szkieletowe nie posiadają wyposażenia bezpośred
niego. Szkielety ułożone były wzdłuż linii W-E z głowami na zachód, 
podobny kierunek ułożenia posiadała obstawa grobowa. W grobach z ka
mienną obstawą prócz niewielkiej ilości zabytków nie znaleziono śladów 
pochówku.. 
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Cmentarzysko jest w dalszym ciągu niszczone przez miejscową lud
l)OŚĆ . Postuluję, aby przed zabezpieczeniem cmentarzyska na szerszą skalę, 
ustawić tablice informacyjne o zabytkowym charakterze stanowiska 
i o odpowiedzialności administracyjnej za dewastowanie. 

CZARNA WIELKA, 

pow. Siemiatycze 
Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku 

Stanowisko III 

Badania prowadziła mgr Krystyna. Chilmon. Finansowało Mu
zeum ('kręgowe w Białymstoku. Drugi sezon badań. Kurhany 
wczesn..Jśredniowieczne. 

Badaniami objęto dwa dalsze kurhany usytuowane w odległości około 
100m na zachód od siedliska wsi, na północnym krańcu wysoczyzny. 

Kurhan III 

Nasyp kurhanu średnicy około 20 m i wysokości 0,70 m został uszko
dzony przez wybieranie kamieni i zaoranie go. Według relacji właściciela 
gruntów pierwotnie był on zbudowany z kilku warstw kamieni zwarcie 
u1ożonych .. Dookoła kurhan był otoczony płytkim rowkiem szerokości 
około 2 m . W nasypie występowały porozrzucane fragmenty kości ludzkich 
ze zniszczonych pochówków szkieletowych i fragmenty ceramiki pocho
dzące z naczyń ręcznie lępionych i obtaczanych na kole. Niektóre z nich 
posiadały ornament poziomych żłobków. 

Kurhan IV 

Od str·ony zachodniej łączył się z kurhanem III. Zachowany frag
mentarycznie nasyp kurhanu średnicy około 14 m i wysokości 0,30 m , 
pierwotnie był zbudowany z czterech warstw kamieni. Występujący 

w środku nasypu wkop świadczy o istnieniu tu niegdyś pochówka. Wy
stępujące w nasypie fragmenty ceramiki pochodzą z naczyń ręcznie le
pionych i obtaczanych na kole. Niektóre z nich posiadały ornament po
ziomych żłobków. 

Kurhany te, tak jak i badane w latach poprzednich na tym stano
wisku ze względu na formę grobu, rodzaj pochówka i materiał ceramicz
ny należy odnieść do XI-XII wieku. 
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CZARNORZEKI, pow. Krosno Muzeum w Krośnie 

Badania prowadził mgr Józef Janowski. _Fina:nsowało Iv,Iuzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne, kurhanowe z okresu wczesnego średniowiecza. 

-Cmentarzysko znajduje się na płaskowyżu i na zboczach góry bez 
nazwy, łączącej się od strony północno-wschodniej z wyniesieniem skal
nym, zwanym "Prządki". Od strony południowej -cmentarzysko ograni
cz;one jest wyniesieniem skalnym, zwanym Sokolec, na którym znajduje 
się maleńki ogródek o nieustalonej jeszcze chronologii. Gródek oddalony 
jest ok-oło l km na wschód ·od zamku w Odrzykoniu, pow. Krosno. Na 
bardzo zalesionej przestrzeni, pomiędzy wzgórzem Sokolec a wyniesie
niem "Prządki" rozlokowane zostało cmentarzysko, obejmujące ponad 100 
kurhanów. Przebadano 4 kurhany. 

Wymiąry kurhanów: 

kurhan Nr l długość 3,30 m, szerokość 2,50 m, wysokość 0,35 m, 
kurhan Nr 2 długość 4,90 m, szerokość 3,28 m, wysokość 0,65 m, 
kurhan Nr 3 długość 6,80 m, szerokość 3,20 m, wysokość 0,50 m, 
kurhan Nr 4 długość 4,82 m, szerokość 3,00 m, wysokość 0,35 m. 

W kurhanie l stwierdzono warstwę ciałopalenia z bardzo dużą iloś
cią drobnych węgli drzewnych, przepalonych kamieni, bardzo drobnych, 
palonych kości oraz fragmentow ceramiki. W nasypie kurhanowym 
i w warstwie ciałopalnej stwierdz·ono 371 ułamków naczyń. W pozosta
łych trzech kurhanach stwierdzono skupiska popiołu koncentrujące się 

w centralnej partii kurhanu. W nasypach mogił stwierdzono dużą il--ość 

węgli drzewnych. Nadto stwierdzono, że w sąsiedztwie kurhanów, zazwy
czaj od strony północno-wschodniej znajdują się zagłębienia skąd wy
bierano ziemię do budowy nasypu kurhanowego. 

CZEKANÓW, 

pow. Sokołów Podlaski 
Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka-Ant-osik. Finanso
wało P.M.A. w Warszawie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne z XII-XIII w. 

Przebadano 192 m2 powierzchni cmentarzyska i odsłonięto 22 groby 
szkieletowe. Na terenie eksplorowanym, mimo znacznych zniszczeń, za
chowały się fragmentarycznie obstawy grobów i bruki kamienne. Uległy 
częściowemu zniszczeniu i przemieszczaniu niektóre szkielety występu-
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jące bezpośrednio pod brukiem, natomiast w znakomitym stanie zacho
wały się szkielety ,odsłonięte w głębokich jamach grobowych, a także, 

mimo wyjętych kamieni, niektóre spoczywające tuż pod powierzchnią. 
Fotwierdza się układ rzędowych grobów, przeważnie zachodnia orientacja 
szkieletów oraz chowanie zmarłych w trumnach drewnianych. 

Tegoroczne badania dały bardzo ciekawe rezultaty. Interesujące są 
zwłaszcza 5 grobów małych dzieci, w których znaleziono m.in.: jajko 
kurze złożone koło stóp dziecka {)raz ozdobną zawieszkę z brązu w kształ

cie krzyża zamkniętego w kole. Prawie w każdym grobie znajdowały się 
przedmioty. Ogółem znaleziono ich 130 sztuk. Na uwagę zasługują: frag
ment ostrogi żelaznej (rzadkie znalezisko na tym terenie), zawieszka 
z muszli Kauri, okrągła płytka kościana z otworkami, szpila z kółkiem 
w pochewce z brązu, noże i krzesiwa żelazne, kabłączki skroniowe z brązu 
i cyny, ażurowe paciory brązowe, pierścionki i kółka z brązu, sprzączki 
żelazne i brązowe, kółka z kości, paciorki szklane, gwoździe żelazne i frag
ment drewna z trumny. Wystąpiło również kilka, charakterystycznych 
dla terenu Podlasie, naczyń glinianych, w tym jedno zachowane w ca
łości. 

Uzyskany materiał zabytkowy potwierdza datowanie cmentarzyska 
w Czekanowie na XII-XIII wiek. W roku bieżącym znaleziono również, 

poniżej poziomu występowania grobów, rozbite naczynie, które datować 
można na VIII w. Jest to jak dotąd odosobnione znalezisko na terenie 
cmentarzyska nie pozwalające wysnuwać szerszych wniosków. 

Przewiduje się kontynuowanie prac w roku przyszłym. 

CZERNIAK, pow. Mogilno 

Stanowiska 3a i 3 

CZERNIAK, pow. Mogilno 

Stanowisko 4 

patrz epoka brazu 

Muzeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. Finansował WKZ 
w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośrednio
wieczna. 

Stanowisko zostało wytypowane do badań przez Pracownię Archeo
logiczną PKZ w Poznaniu. Zlokallzowano je na terasie rzeki Noteć. 

W założonym na stanowisku wykopie warstwa kulturowa wystąpiła na 
głębokości 0,3 m. Miąższość jej wynosiła około 0,1 m. Zawartość stanowiły 
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ułamki ceramiki, niewielka ilość .grudek polepy i kości zwierzęce. Na 
podstawie występującej w warstwie kulturowej ceramiki, osadę chrono
logicznie wiąże się z przełomem XI i XII w. 

Stanowisko jest zniszczone głęboką orką. 

DAMICE, paw. Miechów Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Teresa Radwańska. Finansowało Mu
zeum Ar.cheologiczne w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Gro
dzisko wczesnośredniowieczne. Osadnictwo łużyckie i neoli
tyczne. 

Przed przystąpieniem do prac archeologicznych wykonano szczegó
łowy pomiar geodezyjny obiektu. Wykopy sondażowe zlokalizowano w po
łudniowo-zachodniej części grodziska na wewnętrznym wale obronnym, 
wyra~nie rysującym 'Się w terenie oraz u jego lilasady po stronie wewnę
trznej. 

Celem prac było uzyskanie materiałów ceramicznych w pionowym 
układzie stratygraficznym dla porównania z ceramiką krakowską. 

Wykop na wale odkrył trzy główne poziomy oznaczone VI-V-rv. 
N a lessowym calcu odkryto warstwę VI, powyżej warstwę V oddzieloną 
od warstwy VI żółtym lessem. Warstwy te są równoległe do siebie i opa
dają łagodnie, pod kątem do 5°, w kierunku majdanu. Warstwa VI, niż
sza, to brunatny zbity less o średniej miąższości od 30 do 70 cm. War:
stwę V stanowi cienki (0,2 cm) poziom węgla, poniżej warstewkę roz
mytego popiołu(?). Miąższość warstwy V wynosi od 5-20 cm. Bezpośred
nio powyżej zalega warstwa IV stanowiąca nasyp wału. Składa się ona 
z szeregu warstewek opadających pod kątem 10 do 20° w kierunku fosy 
i .majdanu. Warstwę IV charakteryzuje zmienność konsystencji poszcze
gólnych warstewek, od bardzo sypkiej do bardzo zbitej, będąca zapewne 
wynikiem pierwotnego nasycenia warstwy drewnem. Miąższość warstwy 
IV wynosi od 80 do 130 cm. Powyżej zalega około metrowej grubości 
warstwa jałowego lessu, wykazująca w stropie tuż pod warstwą orną 
nikłe ślady spalenizny w postaci plam węgla i polepy. Warstwa ta for
muje obecną powierzchnię terenu. W warstwach VI, V, IV występuje 
bardzo rozdrobniony materiał ceramiczny neolityczny i łużycki m.in. zna
leziono przęślik oraz wyroby krzemienne, ponadto ułamki naczyń wczesno
średniowiecznych. Wykopy po wewnętrznej stronie wału wykazały za
leganie w bezpośrednim jego sąsiedztwie warstwy kulturowej z materia
łem neolitycznym, a ku wnętrzu majdanu resztki paleniska z okresu 
wczesnego średniowiecza. Dalej ku wnętrzu grodziska warstwa kulturowa 
zanika. Z ciekawszych zabytków na uwagę zasługuje kamienna forma 
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odlewnicza do produkcji wisiorków p~łksiężycowatych. Prace będą kon
tynuowane w następnym sezonie. 

DOBIESZEWICE, pow.Mogilno 

Stanowisko l 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowisko 2 

DROHICZYN, pow. Siemiatycze 

"Kozarów ka". 

GLINIANY, pow.Wołów 

Stanowisko 2 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz neolit 

patrz okres halsztacki 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych we w~oclawiu 

Badania prowadzili Andrzej Kudła i mgr Tadeusz Kaletyn. 
Finansował WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Wczes
nośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe. 

W pobliżu cmentarzyska kultury łużyckiej w Glinianach odkryto roz
ległe cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne. Położone jest ono 
na kulminacji i południowym zbo·czu wzniesienia. Zbadano przestrzeń 

~koło 50m2, odsłaniając 11 grobów szkieletowych poważnie zniszczonych, 
ułożonych rzędowo na osi północny zachód - południowy wschód. Za
legały one na głębokości od 0,65 do 1,10 m. Zarysy jam grobowych zau
ważono jedynie w 3 wypadkach. Rysowały się one w kształcie zbliżo

nym do prostokąta o zaokrąglonych rogach. Wypełniska jam stanowił 
piasek z domieszką próchnicy. 

Wyposażenie zmarłych składało się z noży i srebrnych kabłączków 
skroniowych. 

GLINIANY, pow. Wołów patrz epoka brązu 

Stanowisko 3 
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GOZDOWO, pow. Sierpc Konserwator Zabytków Archeolo~ 

gicznych w Warszawie i Muzeum · t; 

Stańowiskó:· Żwirownia ~ Mazowi~kie w Płocku · : · ·. · · 

Badania prowadziła mgr Krystyna J. Przybysz. Finansował 
WKZ w Warszawie i MMP w Płocku. 'Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna (VIII-XIII). 

W maju 1970 r. przekazano Muzeum w Płocku przedmioty (frag
m~nty naczyń, 2 szydła rogowe, przęślik gliniany), znalezione w czasie 
e~sploatacji żwiru ze wzgórza położonego na północny zachód od wsi. 
Zp.iszczeniu uległo prawdopodobnie kilkanaście obiektów, w tym dwa pa
leniska. 

W czasie tegorocznych badań ratowniczych przebadano łącznie po
wierzchnię 1,25 ara, odsłaniając 14 obiektów o różnym charakterze, z któ
rych wyróżniają się: 

l} jama 4/70, z paleniskiep1, o charakterze mieszkalnym, z ciekawą stra
. ·. tygrafią, zawierała obok licznej ceramiki grzebień rogowy, szydło, 

osełkę, datowana XII/XIII w. 
' \ 

2) ]ama 2/70, przekraczająca 3 m głębokości "studnia" szalowana deskami 
.. zawierała oprócz okucia wiadra, 2 noże i XII-wieczną ceramikę, 

3) jama 12170, obok jamy 4/70, z paleniskiem i prażnicą datowana jak 
poprzednie, 

4) jama 1/70 - najbardziej interesująca ze wszystkich, zniszczyła nie
wielki obiekt zawierający materiał datowany na VIII-IX w. 

GROBLA, pow. Bochnia Komisja Archeologiczna Oddział PAN 
w K'I'akowie 

Badania prowadził doc. dr Andrzej Żaki. Finansowała Komisja 
Archeologiczna PAN. Pierwszy sezon badań. Osada otwarta (?) 
z wczesnego średniowiecza i okresu wpływów rzymskich. 

W 1969 r., podczas badań powierzchniowych w Grobli, natrafiono 
na fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej na dwóch samotnych wy
niosłościach lessowych nad Wisłą, nazywanych przez ludność Skałą i Traw
nikiem. Ze względu na dość niezwykłą sytuację topograficzną i geologicz
nq ·stanowiska Skała oraz jego postępujące niszczenie skutkiem eksploa
tacji gliny (a także z uwagi na pewne sugestie źródeł pisanych) przepro
wadzono tu w roku 1970 niezbędne prace geodezyjne i wstępne prace 
wykopaliskowe. Stwierdzono na owalnym długim na 120 m, wzniesieniu, 
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podciętym przez Wisłę, istnienie wczesnośredniowiecznej warstwy kultu. 
rowej o dość intensywnym nasyceniu różnorakimi ruchomymi i nieru
chomymi zabytkami. Wyeksplorowano 3 spośród 7 rozpoznanych jam kul
turowych typu zasobowego ("zbożowe"), znaleziono liczne fragmenty ce
ramiki z III i IV fazy wczesnego średniowiecza oraz szereg innych drob
nych przedmiotów (m.in. żelazny grot strzały z zadziorami i nóż). Na
trafiono na zabytki z epok wcześniejszych, głównie z okresu rzymskiego. 

W sąsiedztwie, przy budynku szkolnym, leżącym na piaszczystym 
zalewowym terenie, zbadano ratowniczo dużą odkrywkę, wydobywając 

sporo zabytków z jam kulturowych z III i IV fazy wczesnego średnio
wiecza oraz z okresu wpływów rzymskich (z tego okresu pochodzą m.in. 
ceramiczne ciężarki do sieci i ogromne naczynia zasobowe ceramiki siwej). 

Istnieją przesłanki pozwalające domyślać się związku stanowiska na 
Skale z zaginionym grodem ksztelańskim w Starym Brzesku. Lessowy 
masyw Skały jest najpewniej krańcem południowym Wyżyny Małopol
skiej, odciętym przez Wisłę w późnym holocenie. W;ymienione obiekty 
znajdowały się w najwyższej partii wzgórza, 5 jam odsłoniętych na po
łudniowym zboczu, poza jednym paleniskiem, nie ma określonego charak
teru i zawiera niewielką ilość ceramiki. Pozostałe obiekty, niewielkie 
~ najczęściej silnie zniszczone przez orkę, znajdują sę obok jam 2/70 
4170. 

Badania wykopaliskowe w Gozdowie pokazały, że mamy do czynie
nia z wielowarstwową osadą wczesnośredniowieczną, o niewielkim zasięgu 
(ustalonym jedynie powierzchniowo). Należy kontynuować rozpoczęte ba
dania. 

GRUCZNO, pow. Swiecie Muzeum w Grudziądzu 

Stanowisko 2 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Nadzór antropo
giczny sprawował mgr Andrzej Florkowski. Finansowało Mu
zeum w Grudziądzu, WKZ w Bydgoszczy i Katedra Antropo
logii UMK w Toruniu. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko . 
wczesnośredniowieczne i średniowieczne. 

W bieżącym sezonie przebadano obszar 2,5 ara eksplorując 511 po
chówków szkieletowych. W tej liczbie ujęte są również skupiska kości, 
ponieważ większość ~zkieletów zalegających w pierwszej warstwie uległo 
silnemu zniszczeniu. Dokładna analiza pozwoliła wyróżnić trzy niekiedy 
cztery warstwy szkieletów. Charakterystyczną cechą jest znaczne zagęsz
czenie pochówków. Przeciętnie w jednej ćwiartce arowej eksplorowano 
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od 40-50 grobów. Na wyposażenie składały się głównie ozdoby kobiece, 
jak pierścionki, kabłączki skroniowe, paciorki gliniane i szklane. 

Pozostałe zabytki odkryte przy szkieletach i znalezione luźno na te
renie cmentarzyska to brązowe okucia pochewek od noży wraz z frag
mentami skóry i nitami, grzebień, trzy noże żelazne i amulety. 

Najcenniejszą kategorię znalezisk stanowią brakteaty, które w ra
mach ogólnych pozwalają określić chronologiczne ramy badanego cmen
tarzyska. Na podstawie materiału zabytkowego oraz powiązania omawia
nego cmentarzyska z całością zespołu osadniczego w Grucznie datować 
je można na XIII-XIV w. 

GRZYBIANY, pow. Legnica 

GUBIN, 

pow. Krosno Odrzańskie 

Stanowisko 2 

patrz okres halsztacki 

Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P .1P. PK'Z Oddział w Po-
1znaniu 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Makiewicz (autor sprawoz
dania) i mgr Bolesław Pawlak. Finansował WKZ w Zielonej 
Górze. Pierwszy sezon badań. Wczesnośredniowieczna osada 
otwarta (X wiek). 

W ramach badań nad osadnictwem miejskim Gubina wykonano son
daż na wale domniemanego grodziska wczesnośredniowiecznego, znanego 
z literatury. Sondaż o wymiarach 2 X 10 m. Stwierdzono następujący 

układ warstw: 

I. Warstwa próchnicy łąkowej; 0-30 cm 
II. Warstwa brunatnego podglebia łąkowego; 30-70 cm 
III. Warstwa gliny wymieszanej z brunatnym podglebiem; 70...:...._80 cm 
IV. Brunatne podglebie łąkowe; 80-85 cm 
V. Glina zmieszana z ziemią próchniczną; 85-100 cm 
VI. Calec - piasek. 

Zabytki w postaci 'Około 30 fragmentów ceramiki z X wieku, wy
stępowały tylko w warstwie I i II, do głębokości 50 cm. Jak sądzić można, 
mamy do czynienia z materiałami ze zniszczonej osady otwartej, znajdu
jącymi się na złożu wtórnym. Zniszczenia jej dokonano w trakcie kopa-
nia stawu rybnego. · 



HACKI, pow. Bielsk 

Stanowisko l 
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;Konserwator .Za'bytków Archeolo..., 
gicznych w Białymstoku i Instytu.t 
Historii Kultury Materialnej P AN w 
Warszawie 

Badania prowadził dr Wojciech Szymański. Finansował WKZ 
w Białymstoku. Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośred
niowieczne, osada z okresu lateńskiego. 

W 1967 roku ·dokonano sondażowego badania. Ten sezon zainicj-ował 
badania systematyczne. 

Ogółem przebadano 340 m2 przede wszystkim na płaskiej platformie, 
częściowo również na zboczach, stwierdzając nawarstwienia kulturowe 
pochodzące z różnych okresów, koncentrujące się głównie wzdłuż kra.., 
wędzi. W partii środkowej odkryto l jamę z początków okresu lateńskiego 
głębokości 1,5 m, ·z obfitą zawartością ceramiczną o nawiązaniach pomor
sko-kloszowych, głównie w postaci półokrągłych mis. Tuż nad dnem! za
legały w niej, przykryte grubą warstwą gliny calcowej, znaczne ilo.śc~ 

kości zwierzęcych, w tym kilka kompletnych kończyn, spoczywających 
w nienaruszonym porządku anatomicznym. W środkowej części platformy 
grodziska po zdjęciu darni stwierdzono obecność kilku niewielkich ·zagłę-· 

bień o bliżej nieokreślonym charakterze . 
. Kolejną pozycję chronologiczną zajmują nawarstwienia z VI wieku 

skupione wzdłuż krawędzi, a częściowo i na zboczu w pasie szerokości 
około 6 m, miąższości miejscami ponad l m. Zalegały w niej znaczne 
ilości całych kamieni polnych dużych rozmiarów i połupanych kamieni 
paleniskowych bez śladów wyraźnego układu. Wzdłuż krawędzi stwier
dzono ślady płotu, zapewne z tegoż okresu, w postaci jam po parzystych 
słupach i rozsypiska zwęglonych bierwion na stoku. Znaleziono znaczne 
ilości ceramiki wyłącznie ręcznej roboty, liczne przęśliki gliniane, ślady 
produkcji odlewniczej w postaci fragmentów kamiennych foremek, części 
ozdób i drobin brązu, klamra i okucia pasa z brązu, nieliczne przedmioty 
żelazne itp. Na szczególną uwagę zasługują szczątki organiczne w postaci 
drobnych, skalcynowanych fragmentów kostnych, równomiernie rozpro
szonych w obrębie warstwy, łupinek orzecha laskowego, pojedyńczych 
ziarn zbóż oraz bryłek zwęglonej substancji złożonej w przewadze z ziarn 
prosa. Najmłodszą fazę zasiedlenia reprezentują nawarstwienia ·z XI
XII w., miejscami pokrywające warstwy starsze. W tym czasie wykonane 
zostały poważne prace niwelacyjne, mające na celu ustromienie północno
zachodniego, uprzednio łagodnego stoku. Nasyp, osiągający miejscami 
miąższość do 2 m, składa się z przemieszanej ziemi, zawierającej m.ł.n.· 

zabytki lateńskie i ze starszych faz wczesnego średniowiecza, co świadczy 
o czerpaniu ziemi z bezpośredniego sąsiedztwa, najpewniej z centrum 
płaskiej platformy. 
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Poza typową obtaczaną ceramiką, na uwagę zasługuje m.in. miniatu~ 
rowy czekanik żelazny i ułamek srebrnej grzywny. Badania będą kon 
tynuowane w latach następnych, obejmując również przyległą osadC< 
otwartą oraz położony w sąsiedztwie kurhan. 

. -

IGOŁOMIA, pow. Proszawice 

IZBICKO, pow.StrzelceOpolskie 

patrz neolit 

Konsęrwator Zab~ów Archeolo
Siez:nych w Opolu i Katedra &-cheo
logii Uniwersytetu Wrocławskiego 

"l. 

. ( 

Badania prowadził dr Stanisław Pazda. Finansował WKZ w 
Opolu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhai:lowe wcze
snośredniowieczne V w. (?) i VII-IX iw. 

Przebadano wykopaliskowo całkowicie kurhan-Nr 15, o średnicy na
sypu około 12 m i wysokości około l m. Spalone kości występowały w 
mniejszych lub większych skupiskach w obrębie całego nasypu usypane
go ~znacznym stopniu z osadniczej warstwy kulturowej, o czym świad
czy. jej treść oraz masowo występująca polepa i żużel. Większość ceramiki 
to fragmenty naczyń kultury przeworskiej z V w . 

. Ponadto nielicznie wystąpiła ceramika z wczesnej fazy wczesnego śred
niowiecza. Z przedmiotów znaleziono złotą zausznicę z pustym wisior
kiem zdobionym granulacją, 2 żelazne noże oraz fragmenty żaren rota
cyjnych. Można wstępnie przyjąć (kwestię rozstrzygną badania antropo
logiczne), że kurhan zawierał szczątki większej liczby osobników pocho
wanych w różnym czasie. Część obwodu podnóża nasypu otoczona jest 
wyrażnym rowem dookolnym; w którym natrafiono na luźno rozłożone 
ślady slupów. Można przypuszczać, że ziemię do usypania kurhanu pobra
no częściowo z wcześ~iej istniejącej na tym miejscu osady hutniczej kul
tury przeworskiej. Z hutnictwem są też związane prawdopodobnie obie'k
ty1 które wystą~piły w calcu pod nasypem. Wypełnione były one spale
nizną i kamieniami; nie zawierały ceramiki ani innych zabytków datu
jących. 

W najbliższym czasie nie przewiduje się kontynuacji prac badaw
czych. 

JANIKOWO, pow. Inowrocław patrz okres wpły-Wów rzymskich 

Stanowisko 11 
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J ANKOWO, po w. Inowrocław patrz •okres halsztacki 

J ANOWO, po w. Mrągowo Katedra Archeologii Pradziejowej 
i Wczesnośredniowiecznej Uniwersy
tetu Warsmwsk'i.ego 

Badania prowadziły: mgr Iwona Dąbrowska i mgr Ryta Kozro
wska pod kierownictwem dr Jerzego Okulicza. Finansowała 
Katedra Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej 

UW. Prace sondażowe na grodzisku. Wczesnośredniowiecze 

(XI-XII w.). 

Grodzisko położone jest na wysoczyźnie morenowej, pomiędzy jezio
rem Janowskim, a drogą polną do wsi Janowo, w odległości około 180 m 
w kierunku południowym od szosy Mrągowo-Biskupiec. Prace badawcze 
na grodzisku miały na celu sprawdzenie układu stratygraficznego warstw 
osadniczych, uzyskanie podstaw datowania oraz stwierdzenie, czy obiekt 
ten nadaje się do systematycznych badań. 

W zachodniej części grodziska na skłonie wału założono sondaż I 
(20 m2) oraz na kulminacji grodziska sondaż II (8 m 2), oddalony o 2 m 
w kierunku wschodnim od sondaża I. W sondażu I na głębokości 0,2 m 
od powierzchni ziemi ornej odsłonięto palenisko. Obiekt był rozwleczony 
przez orkę, posiadał kształt nieregularny o wymiarach 5 m X 2,3 m. 
Wypełnisko paleniska o miąższości 0,1-0,2 m stanowiła ziemia barwy 
smolisto--czarnej, przemieszana z przepalonymi kamieniami łupanymi, 
które nie stanowiły zwartej konstrukcji. W górnej partii paleniska zlo
kalizowano liczne fragmenty naczyń, kości zwierzęce oraz część zdobio
nego przedmiotu kościanego. Poniżej paleniska wyróżniono następujące 
warstwy: gliniasty piasek barwy żółtej i jasno-brązowej o miąższości 

0,2-0,3 m oraz warstwę gliny calcowej. W części zachodniej sondażu 
na odcinku długości 2,5 m, pod ziemią orną zalegała jednolita brązowa 
warstwa ziemi grubości 0,7-0,8 m nieckowato wyodrębniająca się z gliny 
calcowej. Zarys jej uchwycono na profilach południowym i zachodnim 
sondaża. Charakter wypełniska i jego kształt pozwalają przypuszczać, iż 
miejsce to jest pozostałością po fosie. 

W sondażu II tuż pod warstwą ziemi ornej, znajdowała się warstwa 
spalenizny z kamieniami polnymi, grubości 0,15-0,4 m. Warstwa ta ob
niżała się ku środkowi grodziska. Pod warstwą spalenizny zalegała glina 
calcowa. Sondaż II nie zawierał inwentarza ruchomego. 

Ukazany materiał ceramiczny z paleniska oraz z warstwy ziemi 
ornej jest jednolity i roboczo można go datować na wiek XI-XII. 



JASTRZĘBIEC, 

pow.BuskoZdrój 
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:Ze&Pól Badań nad Pol'S'kim Średnio
:wieczem Uniwersytetu Warszawskie
~go 'i .Politechniki Warszawskiej 

Badania prowadziła doc. dr Zofia Wartołowska. Finansował 
WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne, osada kul tury łużyckiej z IV-V okresu brązu: 

Grodzisko przecięte zostało drogą a następnie rozwiezione. Prodzisko 
leżało w podmokłej dolinie w widłach rzeki Wschodniej i jej dopływu 
Skrobaczówki na piaskach aluwialnych. Według informacji miejscowego 
nauczyciela, który prac;uje w tej miejscowości od 26 lat, grMzisko było 
typu stożkowego o względnej wysokości wałów około 10m. 

Materiał z badań pozwolił stwierdzić, że było ono wzniesione na 
zniwelowanej osadzie kultury łużyckiej IV-V okresu brązu. Uchwycono 
również fragmenty półziemianki oraz ślady po palach i konstrukcji rusz
towej grodu wczesnośredniowiecznego. 

JAZOW, pow. Lubsko 

Stanowisko l 

KAŁDUS, pow. Chełmno 

patrz okres wpływów rzymskich 

Katedra Archeologii Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika w Toruniu 

Badania prowadzili mgr Wiesława Matuszewska-Kola i mgr 
Andrzej Kola. Finansował WKZ w Bydgoszczy i Katedra Ar
cheologii UMK w Toruniu. Czwarty sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne. 

Tegoroczne prace wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecz
nym w Kałdusie były kontynuacją systematycznych badań archeologicz
nych podjętych w związku z realizacją badań nad ośrodkiem przedloka
cyjnym w Chełmnie. 

W roku bieżącym wykop badawczy o rozmiarach 5 X 5 m usytuowano 
na stoku wysoczyzny oddzielającej mały gródek od rozległej osady, w 
miejscu domniemanego istnienia resztek wału obronnego. Ślady wału wy
stąpiły już na głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Stwierdzono przy 
tym, iż ziemny wał grodu, datowany wstępnie na XII/XIII wiek, posiadał 
w górnych partiach umocnienie dodatkowe w postaci trzech rzędów pa
lisady, skośnie skierowanej ku stronie zewnętrznej. 
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Wał ziemny wzniesiony został na miejscu wczesnośredniowiecznej osa~ 
dy, ·oznaczonej w wykopie warstwami kulturowymi sięgającymi do gł~; 
bokości 6,30 m, gdzie wystąpił piasz.czysty calec. Na głębokości około 
4,50 m odkryto szkielet konia, przy którym stwierdzono mocno skorodo
wane, żelazne strzemię. Zawartość kulturową wału, jak i warstw zalega
jących pod wałem, stanowiła duża ilość szczątków organicznych, z których 
wymienić nałeży: szczątki drewna, liczne kości zwierzęce, łuski ry
bie; mocno skorodowane przedmioty żelazne, szczątki żużli żeiJ.aznych, 

oraz licznie wystąpującą ceramikę, ktÓTą można datować na okTes od X 
do XIII wieku. Brak tu natomiast zupełnie materiału z okresów starszych, 
głównie z okresu halsztackiego i wczesnego podokresu lateńskiego, spo
tykanego dotąd we wszystkich wykopach badawczych na tym obiekcie. 

w latach przyszłych, ze względu na głębokie zaleganie warstw kul~ 
turowych, projektuje się przeprowadzenie w tym miejscu badań szeroko
-płaszczyznowych, co pozwoli na poznanie szczegółów konstrukcyjnych 
wału obronnego, jak również na sprecyzowanie jego chronologii. 

KĄTY, pow. Włocławek 

KLASZTOREK, 

pow. Kwidzyń 

Stanowisko l 

patrz epoka brązu 
.' / . 

. . ! 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Kuszewska. Finansował WKZ 
w Gdańsku. Piąty sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio

wieczne IX-X w. i średniowieczne XIII-XIV w. 

Grodzisko wyżynne posiada dobrze zachowany, rozwinięty system 
umocnień ' i jest usytuowane na zachodniej wyspie położonej przy połud
niowym brzegu Jeziora Klasztornego. Należy ono do kompleksu osadnicze
go wczesno- i późnośrednk>wiecznego ~bejmującego teren dwóch wysp 
i półwyspu. 

N a obecnym etapie badań głównym założeniem było ustalenie kore
lacji uchwyconych dotychczas na majdanie reliktów osadnictwa wczesno ... 
i późnośredniowiecznego z całym systemem fortyfikacji grodu. W tym 
celu przeprowadzono szereg wierceń geologicznych na majdanie, na wa
łach i w fosie oraz założono nowe wykopy II-IV, na odcinku 30 m ; w 
części zachodniej, obejmujące zewnętrzny wał dookolny, fosę, wewnętrzny 
wał dookolny i poprzeczny. Oprócz tego badaniami objęto wschodni kra-
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niec wewnętrznego wału poprzecznego, gdzie natrafiono ·na duże skupisko 
kamieni powiązane z fragmentem muru ceglanego. 

· · Eksplorację ukończono tylko na lO-metrowym odcip.ku w wykopie 
II; · na wewnętrznym wale dookolnym. Wyniki wstępnej analizy dotych
czas uchwyconej stratygrafii sugerują, że już we wczesnym średniowie
czu istniał na wyspie gród, który posiadał na krawędzi majdanu umocnie
nia obronne w postaci dookolnego wału naziemnego z płaszczem kamien
nym. W końcu XIII w. wał dookolny został zniwelowany i zastąpiony 

wewnętrznym wałem poprzecznym w formie nasypu ziemnego z płaszczem 
kamiennym i wieżą kamienno-ceglaną. Przypuszczalnie w tym samym 
czasie wokół majdanu poprowadzono suchą fosę o głębokości 3-4 m, 
następnie wał dookolny, prawdopodobnie również ziemny oraz poprzecz
ny wał przy bramie od strony lądu. z inwentarza ruchomego uzyskano 
nieliczną ceramikę wczesnośredniowieczną obtaczaną górą i późnośrednio
w1eczną stalowoszarą, silnie obtaczaną, kości zwierzęce i nieliczne gwoź
dzie żelazne . 

. , Badaniami objęto także rów biegnący pvostopadle od zewnętrznego 
stoku dookolnego wału zewnętrznego, do brzegu jeziora. Uchwycona tu 
warstwa kulturowa dostarczyła tylko nielicznej ceramiki wczesnośred
niowiecznej. Jednakże ukształtowanie jak i usytuowanie rowu sugeruje, 
że mógł •on pełnić funkcję tzw. slipu służącego do podciągania łodzi lub 
towarów. Prowadzono również wstępne badania podwodne wokół wyspy, 
w wyniku których stwierdzono przy brzegu linii slipu bruk kamienny 
oraz w odległości około 60 m od brzegu wzniesienie podwodne znajdujące 
się 1,60-1,80 m poniżej lustra wody. Na powierzchni wzniesienia wystę
pują fragmenty cegieł i dachówek średniowiecznych, a na zboczach dość 
liczne kamienie. 

Jednocześnie dokonano rekonstrukcji konfiguracji przebadanej do
tychczas części majdanu grodziska i wewnętrznego wału poprzecznego. 

W oparciu o ceramikę datuje się wstępnie relikty osadnictwa wczesno
średniowiecznego na IX-X w. a późnośredniowiecznego na koniec XIII 
do XV w. 

Badania w Klasztorku będą kontynuowane. 

KLESZEWO, pow. Pułtusk patrz okres wpływów rzymskich 

KOMOROWO, pow. Szamotuły patrz okres halsztacki 

Stanowisko l 



KOśCIELEC KOLSKI, 

pow. Koło 

Kościół św. Andrzeja 
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,Zakład Aorcheologii Polski Środkowej 
Instytutu Historii Kultury Materiai
,nej P AN w Łodzi i Instytut Historii 
Archiltektury Politechni'ki Warszaw
skiej 

Badania sondażowe wykonane przez zespół .pod kierunkiem 
dr dr Andrzeja Tomaszewskiego i Tadeusza Poklewskiego (au
tor sprawozdania). Bez angażowania środków finansowych. O
toczenie kośdola romańskiego (XII-XIII w.). 

Sondaż miał na celu rozstrzygnięcie, czy widoczne na wysokości I 
piętra w południowej ścianie kościoła zamurowany otwór drzwiowy do 
nieistniejącej aktualnie empory mógł prowadzić do przybudówki lub do 
stojącego w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła budynku kurialnego. Uzy
skano wynik negatywny. W rejonie wyjścia bezpośrednio na calcu zale
ga niczym nie zakłócona warstwa zaprawy wapienno-piaskowej związana 
z budową kościoła romańskiego. Nadto widoczne na niej charakterystyczne 
ślady spływów i zacieków próchnicznych przy murze kościoła zdawały 
by się świadczyć za powierzchniowym charakterem odsłoniętej warstwy. 
Jednocześnie uzyskane dane o fundamencie kościoła poświadczają jedn{)
lite i jednoczesne pochodzenie całej ściany wraz z zamurowanym przej
ściem. 

KRAKOW-. 
Klasztor Dominikanów 
ul. Stolarska 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania .prowadziła mgr Teresa Radwańska. Pierwszy sezon 
badań. Osadnictwo wczesnośredniowieczne (X, XII, XIII w.) . 

W czasie prac budowlano-konserwatorskich, w pomieszczeniu znaj
dującym się we wschodnim skrzydle klasztoru, w sąsiedztwie romańskiej 
budowli kamiennej, stanowiącej obecny refektarz klasztorny, przeprowa
dzono badania archeologiczne. 

Uchwycono 2 poziomy wczesnośredniowieczne oraz palenisko. Ma
teriały archeologiczne znalezione w ich obrębie świadczą, iż można je 
datować na koniec X lub przełom X/XI wieku oraz na XI w. Na wtórnym 
złożu znaleziono ceramikę charakterystyczną dla XII i XIII w. Oprócz da
nych archeologicznych uzyskano nowe elementy dla rekonstrukcji pier
wotnej morfologii tego ważnego dla wczesnośredniowiecznego Krakowa 
obrazu. 



KRAKOW- śródmieście 

Mury Floriańskie i Barbakan 
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Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

;Bad~nia prowadzili: mgr Kazimierz Radwański, mgr Władysław 
Morawski, mgr Jacek Reyniak. Finansowało Muzeum Ąrcłieo
logiczne w Krakowie i Konserwator Zabytków Archeologicz
nych m. Krakowa. Piąty sezon badań. Osadnictwo wczesno
średniowieczne i średniowieczne, średniowieczna fortyfikacja 
miejska; Autor sprawozdania Kazimierz Radwański. 

W związku z generalnym remontem Barbakanu oraz zamierzoną 
częściową rekonstrukcją otaczającej go fosy przeprowadzono w tym rejo
nie szerokie badania archeologiczne. Prace prowadzon~ przy pomocy pla
nowych wykopów badawczych, wierceń archeologiczno-geoloticznych oraz 
obserwacji wykopów budowlanych i instalacyjnych. Stwierdzono, iż po
nad budową średniowiecznych fos miejskich teren od Bramy Floriańskiej 
w kierunku .północnym tj. ku Kleparzowi łagodnie i regularnie podnosił 
się. Wskazują na to punkty o nienaruszonej stratygrafii. We wnętrzu Bar
bakanu, naprzeciw dawnego mostu zwodzonego oraz w kilku punktach 
na pl. Matejki uchwycono bezpośrednio na calcu warstwę kulturową za
wierającą ceramikę średniowieczną z okresu znacznie wyprzedzającego 
budowę Barbakanu. W sąsiedztwie Bramy Floriańskiej (między bramą 

a fosą) zaobserwowano wczesnośredniowieczną warstwę kulturową z schył
kowej fazy tego okresu ( w latach ubiegłych poczyniono podobne spo
strzeżenia). 

Uzyskane na przestrzeni dziesiątków, a nawet setek metrów przekro
je terenu dokładnie ilustrują przemiany w jego układzie wywołane bu
dową Barbakanu oraz otaczających go fos. Ustalono bardzo regularny 
układ fosy po północnej, północno-wschodniej i północno-zachodniej stro
nie Barbakanu. Dno i krawędzie fosy wyłożone były brukiem z kamieni 
wapiennych. Głębokość północnej części fosy dochodziła do 720, 740 cm 
w stosunku do obecnej powierzchni terenu. W wykopach .po wschodniej 
stronie Barbakanu odsłonięto całe zewnętrzne lico jego ścian. Fundamenty 
o wysokości 60 cm wykonane były z łamanego kamienia wapiennego, 
stopa ich zalegała na piaszczystym calcu na głębokości 790 cm. Nad fun
damentami do głębokości 480 cm wznosiły się ściany wykonane z regu
larnych prostokątnych, starannie obrobionych bloków piaskowca o wy
sokości 42-44 cm. Nad nimi wystąpił ceglany mur o regularnym uk
ładzie polskim. 

Badania .przy Ba.rbakanie ustaliły jego właściwe propozycje. W ich 
świetle obiekt przedstawia się jako potężna baszta o wysokości ponad 
20 m. W XIX w. w czasie zasypywania fos miejskich i regulacji terenów 
pod Planty krakowskie Barbakan został zatopiony w ziemi do 730 cm. 
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Po wschodniej stronie Barbakanu, na przedłużeniu jego barku na głębo
kości 448 cm, 525 cm odkryto mur w dolnej swej części współczesny bu
dowie Barbakanu, wykonany z ciosów piaskowca i nadbudowany w cza
sach późniejszych kamieniem wapiennym i XVII-wieczną cegłą. Stopa 
i odsadzka fundamentowa tego muru występuje na głębokości podobnej, 
jak w Barbakanie. W dolnej części muru odsłonięto otwór o wysokości 
80-100 cm, starannie wykonany, stanowiący zapewne przepust do prze
pływu wody z zewnętrznej do wewnętrznej fosy Barbakanu. Przepływ 
ten w okresie poszerzenia i nadbudowy muru rostał zasypany gruzem 
i zablokowany drewnianymi belkami. Analiza zabytków, w tym również 
monet znajdujących się w poziomach związanych z tymi pracami wska
zuje, iż działo się to w XVII lub w początkach XVIII w. W tym czasie 
zapewne, została zlikwidowana wewnętrzna część fosy Barbakanu. W 
oparciu o podwyżsrony mur na przedłużeniu barków Barbakanu urządzo
no zapewne działobitnię. 

Również po zachodniej stronie Barbakanu, bezpośrednio na przedłu
żeniu jego barku odsłonięto fragment silnie zniszczonego (rozebranego) 
podobnego muru. Po południowej stronie Barbakanu zaobserwowano pod
wójne mury szyi łączącej go niegdyś z Bramą Floriańską. W tym też 
rejonie odsłonięto fragmenty murów stanowiących zapewne pozostałości 
fortyfikacji wyprzedzających wzniesienia Barbakanu. Na ciągu Brama 
Floriańska - Barbakan ·odkryto bruk kamienny stanowiący poziom drO
gi z okresu przed wzniesieniem Barbakanu. W tym rejonie uchwycono 
też profil południowej części fosy Barbakanu i profil fosy głównej, która 
pod Bramą Floriańską posiadała głębokość 780 cm. Fosa wokół Barbakanu, 
wykazuje dwa etapy użytkowania. 

l) Fosa biegła dookoła Barbakanu lecz .przedzielona była murami bieg
nącymi na przedłużeniu barków. W murach tych znajdowały się prze
pusty dla regulacji stanu wody w obu częściach fosy. 

2) W XVII lub XVIII wieku południowa część fosy została zlikwidowana, 
łączy się to być może z budową działobitni artyleryjskiej. 

W czasie l;>adań uchwycono również szerokość i głębokość fosy naprzeciw 
głównej bramy Barbakanu (na wysokość mostu zwodzonego). Szerokość 
jej w tym miejscu wynosiła około 35 m a najniższa część dna zalegała na 
głębokości 7 40 cm. 

Odsłonięto wewnętrzny przyczółek mostu zwodzonego. W końcu wie
ku XVIII lub w początkach w. XIX w miejscu mostu usypano rodzaj 
grobli dla ruchu pieszego i kołowego. W fosach wokół Barbakanu a szcze
gólnie naprzeciw jego bramy wjazdowej znaleziono duże ilości kamien
nych kul armatnich różnego kalibru, pochodzących z ostrzeliwania Bar
bakanu. 
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KRAKOW- Zakrzówek Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

, , Badania prowadzili: mgr W. Morawski, E. Zaitz. Finansowało 
·· · Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Czwarty sezon bą.dań. 

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne, (2 połowa XI i I poło-
·.· wa XII wieku) . 

. · . W bieżącym sezonie przelropano łącznie powierzchnię około 2,3 ara. 
Prace miały na celu uchwycenie północnej granicy cmentarzyska oraz 
sprawdzenie czy obszar występowania grobów rozciąga się ku wschodowi 
na teren obecnie .podmokłych łąk. Granica zachodnia obiektu została 
uchwycona, natomiast północna została nieco uściślona w jej części za
chodniej. 

· •i Uchwycono 15 grobów co z poprzednimi daje liczbę 70 grobów oraz 
10 jam. Większość grobów tworzy jeden rząd wzdłuż wschodniej krawędzi 
cmentarzyska. Kierunek rzędu jest nieco odmienny od dotychczas odkry
tych i przebiega ·z NNW-SSE. Przy wielu szlkieletach brak wyposażenia. 
Przedmioty znalezione .przedstawiają nieco uboższe niż dotychczas zesta
wy (koraliki, kabłączki, noże, monety, krzesiwo, wiadro). Wszystkie przed
mioty przedstawiają formy już znane na Zakrzówku, jedynie wiadro wy
konane prawdopodobnie w całości z blachy żelaznej zasługuje na uwagę. 
Zdobione jest ono w górnej części zwisającymi półkoliście festonami wy
konanymi z taśm blachy żelaznej. Spośród kilku znalezionych monet 2 
wydają się mieć dość późną datę z przełomu wieku XII na XIII. 

Wczesnośredniowieczny material ceramiczny zawierają 4 jamy. 
Wspomniane jamy, o chocakterze osadowym, są wcześniejsze od cmenta
rzyska. Uchwycone układy stratygraficZIIle potwierdzają obserwacje po
czynione w ulbieglych latach. Pozostale cztery jamy nie zawierały ·żadnego 

materialu datującego. Znaleziony w dwóch jamach drobny materiał cera
miczny nie precyzował ich chronologii. 

Badania na cmentarzysku będą kontynuowane w roku przyszłym, 
gdyż prawdopodobnie jedynie kilka metrów dzieli nas od północne~, . o
statniej do uchwycenia, granicy stanowiska . 

. . \'. 

Klt~KOW- Wawel Państwowe 0biory Sztuki na Wawe
lu oraz Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego w K'Takowie 

. • : 

' 
Badania pr·owadził zespół pod kierownictwem doc. dr Andrzeja 
żakiego. Finansowały P.Z.S. i Kierownictwo O.Z.K. na Wa
welu. 21-szy sezon badań. Grodzisko głównie w. IX-XIII
osadnictwo paleolityczne i nowożytne. 
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Prace badawcze prowadzono w kilku rejonach wzgórza wawelskie
go. Głównym punktem eksploracji był dziedzińczyk Batorego, leżący po
między zachodnim skrzydłem zamku a katedrą ze skarbcem. Poniżej od
krytych tu przed paroma laty pozostałości łaźni renesansowych natrafiono 
na relikty muru o charakterze zbliżonym do przedromańskiego. Tkwiły 
one w warstwie kulturowej sprzed w. XI (znaleziono m. in. sporo frag
mentów tzw. ceramiki białej z wieku VIII-X). Mur, odsłonięty na razie 
do wysokości około 70 cm, wykonany jest z płytek kamienia wapien
nego, wiązanych słabo zaprawą przypuszczalnie z czystego gipsu (analiza 
chemiczna w toku). Być może, że są to reszty najstarszej katedry z cza
sów Bolesława Chrobrego lub doby wcześniejszej. 

W toku drobnych badań na stokach północnych wzgórza odkryto 
pod basztą Sobieskiego fragmenty nieznanych dotąd murów gotyckich. 
Odsłonięto również - od stopy fundamentu - przyległe mury północne
go skrzydła zamku i rozwarstwiono chronologicznie ich wątki. Weryfikacja 
istnienia wieżyczki na zakończeniu skrzydła transeptu I katedry romań
skiej przyniosła wynik negatywny. 

W sieni północnego skrzydła zamku przebadano nawarstwienia zale
gające na skale i zweryfikowano ślady tzw. sali o 24 słupach. Nie natra
fiono tu w ogóle na warstwy wczesnośredniowieczne, nie stwierdzono 
żadnych elementów architektonicznych wspomnianej sali; wątpliwości też 
budzą rzekome fragmenty muru w postaci kilku odmiennych kamieni, 
tkwiące w stopie muru sieni. Eksploracja odkrytych tu lejów krasowych 
nie dostarczyła zabytków paleolitycznych. 

Badania ratownicze przy murach fortecznych od strony ul. Bernar
dyńskiej oraz u podnóża Wawelu .przy tejże ulicy, przyniosły drobne ust.a
lenia głównie z . zakresu stratygrafii kulturowej czasów Średniowiecza 
i doby nowożytnej. 

KRZYŻANE, pow. Mogilno 

Stanowisko 3 

Muzeum im. Jana Kasprowicza w 
Inowrocławiu 

.. -~ 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. Finansował WKZ 
w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Okres wczesnego średnio
wiecza. 

Wykop założono w mleJscu koncentracji ułamków ceramiki na po
wierzchni po1a. Poniżej warslt\yy próchniczej wystąpił ilasty calec. Nie 
stwierdzono uwars~eń kulturowych. 

KSIĄŻEK, pow. Kłodzko patrz epoka brązu 



KUKA WKA, pow. Krasnystaw 

-17'9-

Konserwator Zabytków Archeolo
giczmych w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Grażyna Bownik. Finansował WKZ 
w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne. 

Grodzisko położone jest w lesie leśnictwa Bończa, około l km na 
południowy zachód od wsi Kukawka, usytuowane jest na wyniesionej 
ponad okoliczne wzniesienia górze. 

Badania wykopaliskowe miały charakter sondażowy. Przekopano ob
szar o powierzchni 50 m2 w dwu działkach usytuowanych w stosunku do 
siebie pod kątem prostym, przecinających wał i obejmujących część maj
danu. Obserwacje profili wykopów pozwoliły stwierdzić, iż wał okalający 
wzniesienie zbudowany był z gliny i umocniony palową konstrukcją 
drewnianą. Sądząc po grubości osuniętych zwałów przepalonej gliny, 
prawdopodobnie wskutek dużego pożaru, pierwotna wysokość wału wy
nosiła około 2,5 m. 

Po wewnętrznej stronie wału odkryto resztki przepalonej konstrukcji 
drewnianej, zbudowanej z grubych pali ułożonych poziomo, równolegle 
do linii wału, tworzących w obecnym stanie rodzaj ławy. Być może, iż 
jest to wewnętrzne lico wału, zwalone po osunięciu się jego na zewnątrz. 

Nieliczne drobne ułamki ceramiki odkryte w wykopach nie pozwalają 
na razie datować grodziska. Jego niewielkie rozmiary, wybitnie obronny 
charakter (umocnienia, niedostępność oraz niewielka ilość zabytków zna
lezionych w stosunkowo cienkiej warstwie kulturowej) pozwala przy- . 
puszczać, iż było to grodzisko typu refugium. 

Flanowane na przyszłe sezony badania wykopaliskowe grodziska jak 
i poszukiwania powierzchniowe na sąsiednich polach może pozwolą na 
bardziej szczegółowe wnioski. 

LĄD, pow. Słupca Muzeum ATcheologiczne w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Maria Zeylandowa. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Poznaniu. Siódmy sezon badań. Gro
dzisko wczesnośredniowieczne. 

Prace wykopaliskowe w Lądzie koncentrowały się w tym roku w 
dwóch punktach podgrodzia: 

l) Badano {!Zęść podgrodzia na północ od grodZiska, na skaju fosy. Prze
badano 2 ary stwierdzając występowanie jam z dużą zawartością sko
rup i kości zwierzęcych. Fosa od strony podgrodzia ma bardzo regu-
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larny skośny skłon. Dno fosy w postaci caleowego piasku występuje 
na głębokości 2,30 m od obecnego dna zachowanej fosy. Ukształtowania 
dna nie udało się zaobserwować. Napływająca woda oraz obrywające 
się ściany wykopu uniemożliwiły obserwację. W części północnej aru 
48, po stronie przybrzegowej fosy, zaobserwowano duże, dość regu
larne skupisko kamieni tworzące rodzaj grobli. W skupisku tym zna
leziono złoty paciorek oraz monetę - denar Władysława II. 

2) W drugim punkcie podgrodzia, po stronie zachodniej grodziska, od
kryto również .część osadniczą w postaci jam, następnie przylegające 
do tej części cmentarzysko szkieletowe oraz zarys czworokątnej bu
dowli - najprawdopodobniej wspomnianego w źródłach kościoła. Za
rys stanowi tok gliniany, miejscami z gęsto występującymi grudkami 
zaprawy wapiennej, drobnymi tłuczonymi kamieniami i nielicznymi 
ciosami kamiennymi. Północno-zachodni narożnik budowli wsparty 
jest na dużym głazie. Całość czworotkątnego zarysu ma wymiary 
7 X 8 m. W części wschodniej zachowane są występy sugerujące ab
sydy. Najmniej jeszcze zbadana jest południowo-zachodnia część bu-

dowli, którą stanowi zwalisko kamieni na ogół drobnych, ale zdarzają 
się wśród nich też ciosy. Rumowisko zalega częściowo na cmentarzysku. 
Szerokość toku glinianego wahająca się od l do 1,20 m oraz występo
wanie ciosów kamiennych (chociaż nielicznych) świadczą o istnieniu 
na tym miejscu kamiennej budowli romańskiej. 
Dokładniejsze datowanie budowli jest w tej chwili kwestią otwartą. 

LEDNICA, pow. Gniezno 

Ostrów Lednicki 

Stanowisko 2 

Muzeum Początków Państwa Fol-
sikiego na Lednicy .. 

Badania prowadzili: mgr Jerzy Łomnicki, mgr Emilia Kihl
-Byczko, mgr Teresa Cieślakowa przy konsultacji naukowej 
prof. dr Jana Żaka. Finansowało PWRN w Poznaniu. Drugi 
sezon badań na podgrodziu. Okres wczesnośredniowieczno X
-XII wiek. 

Celem badań prowadzonych na podgrodziu było uchwycenie na wyspie 
ws-chodniego przyczółka mostowego wyspy oraz określenie jej pierwotnej 
morfologii. 

W związku z powyższym założono 3 wykopy sondażowe (1170, IV70 
oraz IIV70) o łąc.znej powierz-chni około 250 m2 oraz kontynuowano prace 
na· wykopie 'zeszłorocznym ~69. Prace na tym wykopie doprowadzono do 
calca, który wystąpił na głębokości 2, 70 m. 
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W dwóch wykopach 1/69 oraz III/70 natrafiono na ślady zabudowy 
mieszkalnej (?) w postaci kQIIlsiTukcji drewnianych. Na wyikopie I/69 
odsłonięto w warstwie mierzWy przewróconą ścianę pl·ecionkową, a tak
że rząd kołków prze:biegający prawie równolegle do niej w odległości 
około 2 m. Ilość znalezionych luźno w tej warstwie resztek konstrukcji 
drewnianych zdaje się wskazywać na gęstą zabudowę tej części wyspy. 
Uzyskany materiał kulturowy to duża ilość ceramiki, w tym kilka całych 
naczyń, dobrze zachowane fragmenty obuwia skórzanego, przedmiotów 
drewnianych, obrobi,onego rogu, łyżwy kościane, paciorki szklane maz 
bardzo duża ilość grubych kości zwierzęcych. W calcu wystąpiła warstwa 
gytii pojeziernej, która mogła służyć jako surowiec do zaprawy murar
skiej używanej przy wznoszeniu budowli kamiennych na Ostrowie Led
nickim. 

W wykopie III/70 natrafiono również na konstrukcje drewniane -
w profil wschodni wchodzi skrzynia o konstrukcji zrębowej, ponadto wy

, stąpiły 2 rzędy podwójnych kołków zbiegających się pod kątem prostym. 
Poszerzenie oraz dalsza eksploracja wykopu pozwoli prawdopodobnie na 
określenie funkcji tych obiektów. 

Uzyskany materiał zabytkowy potwierdza dotychczasowe ustalenia 
chronologiczne dla tego stanowiska zamykając je w ramach X-XIII wie
ku. Aczkolwiek poszukiwania przyczółka mostowego nie dały rezultatu, 
badania sondażowe pozwoliły na dość dokładne zorientowanie się w pier
wotnym ukształtowaniu tej części wyspy, której powierzchnia uległa znacz
nemu powiększeniu. Faktu tego nie stwierdzono na zachodnim wybrzeżu 
wyspy. 

LESKO Muzeum Okręgowe w RzesZ'Owie 

Stanowisko 2 

Badania prowadziły A. Szałapata i M. Zielińska-Durka. Fi
nansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierw:szy· sezon 
badań . Osada otwarta z okresu wczesnośredniowiecznego 

(X-XI wiek). 

Stanowisko położone jest w północno-zachodniej części miasta, na 
terenie Szkoły - Technikum Leśne w budowie, w odległości kilkunastu 
metrów na północny zachód od stanowiska l. 

W trakcie wykonywanych wykopów ziemnych pod ławy fundamen
towe budynku zauważono pod warstwą humusu warstwę kulturową o 
miąższości 15-30 cm. Przeprowadzono ratownicze prace wykopaliskowe 
w 9-ciu wykopach sondażowych na trasie planowanych dalszych wykopów 
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fundamentowych oraz obserwowano niwelowany przy pomocy spychacza 
teren budowy. 

Przebadano 5 jam oraz 44 ślady słupów. Wypełniska jam tworzyła 
ciemnoszara ziemia z zawartością drobnych grud polepy i węgli drzew
nych, niewielkiej ilości fragmentów naczyń glinianych i kilku fragmentów 
przedmiotów żelaznych trudnych do oznaczenia. Układ słupów kształto
wał się dość regularnie w prostokąty. 

N a podstawie materiału ceramicznego osadę można datować na okres 
wczesnośredniowieczny (X-XI wiek). Ceramika pochodząca z jednej z 
przebadanych jam jest trudna do oznaczenia chronologicznego, nie może 
być jednak wiązana z okresem wczesnośredniowiecznym. 

Badaniami i obserwacją objęto teren w najbliższym czasie przezna
czony do prac ziemnych budowlanych. W dalszych planach budowy prze
widuje się niwelację otoczenia budynku. Z tego też względu, prace ra
townicze winny być kontynuowane. 

LIPIE, pow. Swidwin Pracownia ArcheologicZillo-Konser
watorska P .P. PKZ Oddział w Szcze
cinie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Nawroiski pod kierownictwem 
dr Eugeniusza Cnotliwego. Finansował WKZ w Koszalinie. 
Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne i zamek 
średniowieczny. 

Przeprowadzono uzupełniające badania archeologiczne. Celem ich by
ło ostateczne określenie charakteru osadnictwa i funkcji obiektu. Zało
żono dwa wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 10 m2, które usytuo
wano po wschodniej stronie ruin zamkowych. W wykopie V uchwycon() 
wał o konstrukcji kamienno-ziemnej i wysokc>ści ca 1,20-1,50 m. Jądro 
wału stanowił piasek i kamienie. W drugim wykopie stwierdzono rozsy
pisko wału. Dodatkowo dla ustalenia linii przebiegu wału wykonano 17 
otworów wiertniczych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że grodzisko w Lipiu powstało 
na surowym korzeniu i otoczone było od wschodu zapewne podkowiastym 
wałem. Niwelacje terenu związane z budową średniowiecznego zamku oraz 
z jego odbudową głównie w XVI w. silnie zniekształciły pierwotną kon
figurację terenu. 

LITEWNIKI NOWE, pow. Łosice Zespól Badań nad Polskim Srednio
wiecz.em Uniwersytetu Warszawskie
go i Folitechniki Warszawskiej 
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Badania prowadził mgr Krzysztof Ciuk. Finansował WKZ w 
Warszawie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z okresu 
wczesnośredniowiecznego. 

Omentarzyslko usytuowane jec:;t na gruntach upraW!Ilych w odległo

ści 300 m na zachód od zabudowań gospodarczych. Niezniszczony upra
wami obszar wynosił około 12 arów. 

Założono 4 wykopy o łącznej powierzchni 281 m2• Wyeksplorowano 
10 grobów oraz jamy o nieznanej funkcji. Posiadały nne obstawę kamien
ną, całkowicie lub częściowo ~ruszczoną. Zarys obstawy ·gr(jbu miał kształt 
w przybliżeniu owalny, z dłuższą osią na linii wschód-zachód. Poza tym 
odkryto dwa pochówki bez obstawy (została przypuszczalnie zniszczona). 
Szczątki kostne bardzo źle zachowane. Obok fragmentów naczyń znale
ziono kabłączki skroniowe, krzesiwo ogniwkowe i żelazne dłuto. 

Oprócz pochówków eksplorowano trzy jamy o podłużnym, elipsowa
tym /kształcie, z kamieniami wewnątrz. Znaleziono fragmenty naczyń 
i czaszkę zwierzęcą. 

Na podstawie fragmentów naczyń wydaje się, że cmentarz funkcjo
nował w XI-XII wieku. Nieznane jest w obecnym etapie badań przezna
czenie jam, być może pochodzą one z wcześniej s z ej fazy osadniczej. 

LUBOMIA, 

pow.Wodzisławśląski 

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 

Badania prowadził dr Jerzy Szydłowski. Finansowało Rybnic
kie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego i Muzeum Górno
śląskie. Piąty sezon badań - ostatni. Grodzisko wczesnośred
niowieczne (VII-IX wiek). 

Przedmiotem badań było przedgrodzie, centralna część grodu głów
nie strona południowa oraz obwałowanie skrzydłowe po stronie północ
no-wschodniej . 

Założone na przedgrodziu dwa wykopy nie ujawniły żadnych śla
dów zabudowy, zagospodarowania ani warstwy kulturowej. Uchwycono 
jedynie, przy częściowym przebadaniu obwałowań, intensywne ślady spa
lenia i destrukcji tych fortyfikacji. Dwa wykopy w centralnej części 

grodu pozwoliły uchwycić dalsze ślady zabudowy mieszkalnej i gospo
darczej, miejscami związane z warstwą kulturową, w której skupiał się 
liczny materiał zabytkowy. Wykop sondażowy w obrębie obwałowania 

skrzydłowego nie dostarczył żadnych porostałości kulturowych poza sa
mym usypiskiem ziemnym tej części furtyfikacji. 

Wśród materiału kulturowego dominowała liczna i zróżnicowana ce
ramika, pochodzących głównie z naczyń obtaczanych rzadko całkowicie 
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wykonanych w ręku. Ceramika zdobiona była zróżnicowanymi motywa
mi linearnymi, rzadko listwami lub żeberkami. 

Znaleziska innego typu były nieliczne. Wymienić można noże, gro
cik strzały, sierp, prostokątną sprzączkę do pasa, fragment uprzęży koń
skiej, nożyce żelazne, fragment bliżej nieokreślonego przedmiotu brązo
wego oraz osełki z łupku i kamienia. 1 

• • 

Chronologia stanowiska, zamyka się między VII wiekiem, a schyl,:. 
kiem IX wieku. Wyróżniono dwie fazy osadnicze: osada otwarta z VII
___;_VIII wieków, następnie osada obronna, poszerzona, datowana naj
v.;..cześniej na przełom VIIIliX wieku i zniszczona u schyłku IX wieku~ 
Śladów późniejszego użytkowania nie stwierdzono. Obecność elementów 
o wcześniejszej chronologii zdaje się stwarzać przesłanki do przesuni~cia 
datowania początków starszej fazy na drugą połowę wieku VI. 

Systematyczne prace badawcze dostarczyły wystarczającej Hości ob.:. 
serwacji terenowych i materiału kulturowego dla podjęcia monografiez-

l ' l 

nego opracowania tego stanowiska i jego problematyki. 
'! 

ŁĄCZYNO STARE, 

pow. Przasnysz 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata -Długopolska. Finanso'VI!'a~ 
ło P.M.A. w Warszawie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne (2 połowa XI wieku i 2 połowa x 'ri: 
wi·eku). 

Cmentarzysko "Żal" usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu, ła
godnie opadającym w kierunku północy i północnego wschodu, około 

80 m na południowy wschód od skrajnych zabudowań wsi. Zostało ono 
założone na terenie kurhanowego cmentarzyska ciałopalnego z wczesnego 
okresu lateńskiego, posiadającego konstrukcje kamienne. , 1 

W tegorocznym sezonie prowadzono badania na skraju cmentarzyska 
bardzo zniszczonego przez orkę i kopanie dołów na ziemniaki. Odkryto 
20 pochówków szkieletowych. W 1961 r. zbadano 25 grobów. Konstrukcje 
kamienne grobów nie zachowały się. W 14 grobach zawierających inwen
tarze, znaleziono m. in. jeden grot strzały z zadziorami i sześć noży oraz 
dw~ krzesiwa ogniwkowe. Z ozdób znaleziono trzy duże posrebrzane brą:
zowe kabłączki esowate, dwa puste kabłączki skroniowe z blachy brązo.,. 
w~j zdobione ornamentem geometrycznym w postaci wytłoczonych linii 
oraz nakłuć, dalej fragmenty kabłączków cynowych, paciorki bursztyno
we z nieprzezroczystego szkła barwy żółtej, brązowej i czarnobrązowej. 
Wystą,Piły również paciorki koloru brązowego zdobione żółtą ·i białą in
kr.u~_tacją .oraz paciorki z przezroczystego szkła barwy zielonej i niebieskiej, 



.... . Pochówki były orientowane na osi wschód-zachód i południowy 
wschód-północny zachód. 

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 
,·; 

MAJDAN GORNY 
. ' P:racownia Archeologiczna Konser

watorska P. P. PKZ Oddział w Lu
blinie 

pow. Tomaszów 

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz. Finansował WKZ w 
Lublinie. Pierwszy sezon badań. Osada wczesno-średniowieczna 

, · ze - śladami osadnictwa nowożytnego. 

Prowadzono badania na tzw. "Białej Górze" wykonując 6 wykopów 
sondażowych i wiercenia geologiczne. 
,. W kilku wykopach stwierdzono wystąpienie ceramiki z młodszej fa

zy wczesnego średniowiecza (IX-XII w.) oraz ślady konstrukcji drewnia
nej. W wykopie 3 natrafiono na rumowisko cegieł i kamieni. Z warstwy 
rumowiska wydobyto ceramikę, którą należy datować na XVI-XVIII w. 

Badania będą kontynuowane w 1971 roku. 

!WASŁOWICE, pow.Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansowało 

M.Z.W. w Wieluniu. Pierwszy sezon badań. Wczesnośrednio
wieczne cmentarzysko szkieletowe z XI-XII wieku. 

Stanowisko znajduje się na niewielkim wzniesieniu po obu stronach 
drogi z Masłowic do Starz·enic, obok cmentarza parafialnego. Podczas ko
pania rowów natrafiono na szkielety, o czym powiadomione z·ostało wy
mienione Muzeum. 

Rozpoczęto badania ratownicze i odkryto w sumie 40 grobów szkie
letowych uł-ożonych w 5 rzędach. Wszystkie zw~oki spoczywały na wznak 
z głowami zwróconymi na północny-wschód. Tylko l pochówek prawdo
podobnie kobiecy i bez żadnego wyposażenia, odbiegał od tej zasady. W 
kilkunastu wypadkach stwierdzono ślady trumien. Stwierdzono także zła
mania dolnych kończyn . 
. s · · W . większości" wypadków wyposażenie łączyło się z płcią zmarłego. 
W grobach męskich (7) znajdowały się, zwykle przy lewym biodrze, ogni
.k0we krzesiwo i nóż, a czasem jeszcze monetka lub małe wiaderko. W gro
bach kobiet (16) znajdowano kabłączki skroniowe, pierścionki i małe że
laine nożyki. Groby dziecięce zawierały ilościowo mniejsze wyposażenie 
i odznaczały się złym stanem zachowania szkieletów. W kilku grobach: w 
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nogach zmarłych znajdowały się małe naczyńka, przewazme częsc10wo 
zniszczone, w wypadku płytkiego zalegania grobu, w czasie prac niwela
cyjnych. Z tego też względu, trudno jest obecnie ustalić dokładnie głębo
kość jam grobowych. Największym wydarzeniem było znalezienie w gro
bie męskim (długość szkieletu wynosiła 180 cm) obok krzesiwa, nożyka i 
monety z czasów Bolesława Śmiałego kilkuset ziarenek niezindentyfikowa
nej rośliny. 

Badania będą kontynuowane w następnym roku. 

MICHAŁOWO, pow. Brodnica Katedra Arch€ologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Mu
zeum w Grudziądzu 

Badania prowadzili: mgr Andrzej Kola, mgr Wiesław Matu
szewska-Kola, mgr Ryszard Boguwolski. Finansowała Kate
dra Archeologii UMK w Toruniu i Muzeum w Grudziądzu. 

Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

W związku z badaniami nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem 
Ziemi Michałowskiej, prowadz·ono prace wykopaliskowe na odkrytej ostat
nio, znanej ze źródeł pisanych, osadzie obronnej w Michałowie. Jest to 
grodzisko o szczątkowo zachowanych śladach wału, położone tuż nad rze
ką Drwęcą. Tegoroczne badania ratownicze podjęto w związku z ujawnie
niem w roku 1969 w skarpie rzeki Drwęcy, konstrukcji drewnianych, ni
szczonych :przez erozyjną działalność wody. 

Z powodu wysokiego poziomu rzeki cztery wykopy badawcze o roz
miarach 4,5 x 4,5 m usytuowano w odległości około 2 m od brzegu, 
równolegle do jego krawędzi; piąty wykop- w odległości 11 m na połud
nie, na miejscu zniszczonego i zniwelowanego wału grodziska. We wszyst
kich wykopach stwierdzono występowanie zniszczonej, mocno przemiesza
nej warstwy osadniczej zawierającej kości zwierzęce, ceramikę, węgle 

drzewne oraz kilka drobnych przedmiotów żelaznych. Miąższość warstwy 
wahała się od 70 do 110 cm w wykopach przy rzece oraz około 35 cm w 
wykopie V. Nie stwierdzono natomiast w wykopach śladów konstrukcji 
drewnianych. Należy więc przypuszczać, iż ujawnione wcześniej w skar
pie brzegowej układy drewna, stanowiły umocnienia brzegu rzeki. Prze
badanie obiektu było niemożliwe, bowiem w roku bieżącym większa 
część konstrukcji zalegała pod poziomem wody. W świetle dotychczaso
wych badań w Michałowie, wykluczając możliwość zakwalifikowania 
wspomnianych konstrukcji jako umocnień wału grodu, należy sądzić, iż 

pełniły one rolę umocnień brzegu rzeki mającego w tym miejscu cha
rakter portu rzecznego. 
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W oparciu o materiał ceramiczny badany obiekt w Michałowie dato· 
wać można wstępnie na X-XIII wiek. 

MOGILNO Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Badania prowadziła dr Jadwiga Chudziakowa. Finansował 

WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon bada:ń. Zespół klasztorny 
pobenedykty:ński (XI w.--: XVI w.). 

Przy Instytucie Historii UMK w Toruniu powstał pod kierunkiem 
prof. dr Tadeusza Grudzi:ńskiego i prof. dr Kazimierza Żurkowskiego, 
zespół do bada:ń nad obiektem pobenedykty:ńskim w Mogilnie. W skład 
zespołu weszli archeolodzy, historycy, konserwatorzy i historycy sztuki. 

W br. przystąpiono do wstępnych bada:ń archeologicznych i archiwa!· 
nych. Pierwsze wykopy typu sondażowego, założono od strony prezbite· 
rium, przy wschodniej krypcie roma:ńskiej kościoła św. Jana. Odkryto 
fragmenty średniowiecznego muru kamiennego oraz dobudowany do nie· 
go mur nowożytny z cegły. Mur kamienny biegnący równolegle do kryp· 
ty spowodował znaczne zniszczenie cmentarzyska szkieletowego, które 
odkryto na głębokości 205 cm (od obecnego .poziomu). N a podstawie ukła
du stratygraficznego cmentarzysko to można datować na XII wiek. Wy
niki ekspertyzy antropologicznej, wykazały, iż szkielety należą do kobiet, 
mężczyzn i dzieci, co wskazuje, że mamy do czynienia z cmentarzyskiem 
świeckim. Odkryte szkielety ułożone były głowami na zachód, wzdłuż 
muru krypty. Większość szkieletów była silnie zniszczona. Cmentarzysko 
zalegał-o bezpośrednio na warstwie kulturowej, którą na podstawie od
krytych fragmentów ceramiki można datować na X-XI w. Badania przer
wano na głębokości 260 cm (od obecnego poziomu) na której nie uzyskano 
jeszcze <;alca, 

W trakcie prowadzonych prac archeologicznych odsł-onięto zamurowa
ne w XIV wieku okienko roma:ńskie, prowadzące do krypty wschodniej . 
Badania wykazały, że pierwotnie krypta była wyżsrza. Okienko moż
na zaHczyć do bardw nielicznie 'Zachowanych w Pols,ce oryginalnych 
okienek roma:ńskich, które nie uległy żadnej przebudowie. 

Zapoczątkowane w br. badania kontynuowane będą na szeroką skalę 
w ciągu następnych kilku lat. 

MYMOŃ, pow. Sanok Katedra Archeologii Polski Uniwersytetu 
J agiello:ńskiego w Krakowie 

Badania prowadziła dr Maria Cabalska. Finansował WKZ w 
Rzeszowie. Drugi sezon bada:ń. Grodzisko wczesnośredniowiecz-
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ne (VIII-X w.), kultura łużycka oraz gródek średniowieczny 
(XIV-XV w.). · . ··· 

Kontynuowano badania na stanowisku zwanym "zamczyska" poło-r 

żonym na wysokim brzegu Wisłoka. Badania skoncentrowano na obszarze 
zajętym przez grodzisko wczesnośredniowieczne z VIII-X w. Zajmowało 
Qn:9 pierwotnie całą powierzchnię cypla, rozciągając się na przestrzeni 
długiej 120 m, a szerokiej ponad 60 m. Całą tę przestrzeń zamykał ciągły 
wał zachowany od strony zac.hodniej. Pozostałe partie uległy całkowiete
mu zniszczeniu na skutek silnej erozji. Wał ten wzniesiono w konstrukcji 
opartej na skrzyniach. 

Majdan wewnętrzny grodu przebadano na przestrzeni 5 arów. Na ar:ze 
I odsłonięto skrzyniową konstrukcję wału, na poz·ostałych ćwiartkach ·7 
obiektów w postaci zniszczonych jam oraz kilku gniazd skorup spoczywa
jących w ciemnoszarym podglebiu. 

Z odsłoniętych siedmiu jam, 5 zawierało materiał wczesnośrednio
wieczny pozwalający na datowanie grodziska na wieki VIII-X, jedn.a 
ułamki naczyń toczonych na kole współczesne gródkowi średniowieczne-, 
mu z XIV w. a ostatnia, zalegająca na głębokości 115 cm pod konstrukcj.ą 
wału skrzyniowego zawierała materiał kultury łużyckiej z .przełomu epoki 
brązu i żelaza. Opisane jamy, specjalnie te, które zawierały materiał 
wczesnośrednłowieczny, można wiązać z domami słupowymi na co wska
zywałyby jamy pasłupowe przy obiektach 2,3. 

Poza wałem izbicowym, na polu Czesława Kornasiewicza, wytyczono 
8 ćwiartek celem przebadania słabo rysującego się nasypu ziemnego, pro-
wizorycznie określonego jako wał III. Jest on widoczny w odległości 40 m 
na zachód od wału izbicowego. W badanych ćwiartkach odsłonięto 
b. drobne ł silnie zniszczone slrorupy kultury łużyckiej, a tyliko w ćwiart
ce 7 w odległości 15 m na zachód od nasypu ziemnego znalazła się elipso
wata jama głębokości 50 cm zawierająca materiał wczesnośredniowieczny 
współczesny znajdywanemu na majdanie grodziska. 

Przekroje przez nasyp wykazały, że jest on usypany z czarno-brunat
nej ziemi, wysoki do 30 cm, szeroki 3 - 3,20 m. Drobiazgowe obserwacje 
wykazały, że nie ciągnie się on równolegle do wału izbicowego, a raczej 
oba jego końce przy krawędziach N. i S odginają się ku zachodowi, coby 
wskazywałoby, że otaczać odrębną pr:cestrzeń, leżącą na zachód od grodzi
ska wczesnośredniowiecznego. Wiązanie jednak tego nasypu sHnie roomyte
go i bardzo źle zachowanego z kulturą łużycką wydaje się mało prawdopo
dobne. 

MYSLIBORZYCE, pow. Brzeg Muzeum Piastów Sląskich w Brzegu 
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Badania prowadził mgr Piotr Kubów. Finansował WKZ w Opo
lu. Dziewiąty sezon badań. Osada z późnego okresu wpływów 
rzymskich i z wczesnego średniowiecza (IX-XII w.). 

· Przebadano obszar zagrożony przez wybieranie piasku o ogólnej po
wierzchni 80 m 2• Wyeksplorowano 2 jamy z późnego okresu wpływów 
rzymskich: jama o charakterze gospodarczym i jednokomorowy piec garn
carski oraz jamę z wczesnego średniowiecza o nieokreślonej funkcji. 

· .. N a omówienie zasługuje dobrze zachowany piec garncarski. W rzucie 
poziomym posiadał on kształt regularnego czworoboku o zaokrąglonych 
krawędziach. Wymiary: długość 195 cm szerokość 185 cm, głębokość 50 
cm. w przekroju .pionowym posiadał on strome, opadające pod kątem oko
ło 25° ścianki, ściśle obłożone dużymi kamieniami polnymi o nieregular
nych kształtach. Były one częściowo spękane termicznie i łatwo się kru
szyły. Od strony zachodniej znajdował się najprawdopodobniej wlot do 
pieca . Stwierdzono tu bowiem 70-centymetrowy odcinek wolny od kamie
J1L W wypełnisku ustalono występowanie trzech nawarstwień. Warstwa 
pierwsza zawierała dużą ilość brył polepy z widocznymi odciskami żerdzi 
i prętów drewnianych pochodzącej z rumowiska konstrukcji naziemnej. 
Warstwa druga zalegała na płaskim dnie oraz na łagodnym spadzie w 
kierunku wlotu. Zawierała ona grudki węgli drzewnych. Warstwę trze
cią 'tworzył piasek przepalony na kolor pomarańczowy. 

Z obiektu wydobyto liczne ułamki ceramiki tocznej, w tym dużą część 
płyt~iej misy ·oraz fragmenty naczyń lepionych w powierzchni schropo
waconej. Jedna skorupa zdobiona była dołkami paznokciowymi. 

: Piec ten posiada liczne analogie z terenu Sląska. Obiekt datować moż
n'a wstępnie na schyłek III w. n.e. Identyczny materiał ceramiczny ·zawie:. 
rała jama o przeznaczeniu gospodarczym. 

Z wypełniska jamy wczesnośredniowiecznej wydobyto ułamki naczyń 
obtaczanych. Większość z nich zdobiona była ornamentem plastycznym 
oraz pasmami dookolnych żłobków i linii falistych. Przypuszczalnie po
chodzi ona z wieku XI. 

Przewiduje się kontynuowanie badań. 

NIEDOW, pow. Zgorzelec Zakład Folskiego Atlasu Archeolo
gicznego Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie l;:; 

Badania prowadzili dr Jerzy Pyrgała i mgr Leszek Gajewski. 
Finansował IHKM PAN. Drugi sezon badań. Grodzisko pier
ścieniowate. Wczesne średniowiecze. 
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Tegoroczne prace wykopaliskowe były prowadzone na odcinku I -
wschodnia część wału obronnego gródka oraz na odcinku II - północno 

wschodnia część otwartego przedwala, obszar domniemanego podgrodzia. 
Przekopano wschodnią część wału obronnego gródka, dzięki czemu uzyska
no jego stratygrafię oraz stratygrafię nawarstwień rozwaliska wału. 

Stwierdzono, że w obrębie wschodniej części wału obronnego dadzą się 
wyodrębnić czt·ery fazy nawarstwień, które są odbiciem procesu kilku faz 
niszczenia i odbudowy umocnień gródka. Ustalono, że w nawarstwieniach 
ni~ej położonych występują ułamki naczyń glinianych o formach typowych 
dla wczesnej ceramiki zachodnio słowiańskiej (VI w. do X w.). W nawar
stwieniach wyżej położonych występuje ceramika typowa dla późnej ce
ramiki słowiańskiej i niemieckiej (XI w. do XIII w.). Ze względu na stra
tygrafię grodzisko przedstawia się jako obiekt unikatowy na obszarze 
Przegórza Sudeckiego i Łużyckiego, pozwalający na ustalenia w zakresie 
stratygrafii znalezisk ceramicznych ze starszych i młodszych faz wczesnego 
średniowiecza. Stwierdzono, w niżej położonych nawarstwieniach, ślady 
miejscowego hutnictwa. (znaleziska żużla żelaznego) oraz odkryto liczne 
szczątki kostne zwierząt hodowlanych. Odkryto, przy wewnętrmej części 
wału obronnego, w nawarstwieniach z XI-XII w., resztki drewnianego 
domostwa, w którym znaleziono dwa zbiorniki z kory, zawierające po 
około l 00 ikg zwęglonych ziarenek zbóż, pszenicy i żyta, drewnia
ne przedmioty, m. in. łopatę piekarską oraz naczynia gliniane. W bez
pośrednim sąsiedztwie tego pomieszczenia znaleziono część kamienia żar
nowego. W rozwalisku wału obronnego, w młodszych nawarstwieniach 
oraz w warstwie otwartego przedwala znaleziono wiele wczesnośrednio
wiecznej ceramiki grafitowej, najprawdopodobniej związanej z produkcją 
metalurgiczną. Stwierdzono brak śladów budownictwa mieszkalnego i 
gospodarczego na terenie domniemanego podgrodzia. Badania ustaliły, że 
w północno-wschodniej części otwartego przedwala grubość warstwy kul
turowej nie przekracza 0,25 - 0,30 m, z zabytkami, które mają charakter 
odpadków gospodarczych głównie ceramika i kości. 

Ze względu na doniosłe wyniki postuluje się kontynuację badań. 

NIEWĘGŁOSZ, pow. Radzyń Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. Finansował WKZ 
w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne . 

. Grodzisko w Niewęgłaszu usytuowane jest na nisko położonych łą
kach, w widłach rzek Tyśmienicy i wpadającej do niej Piwonii. Składa się 



-191-

z dwu ziemnych, owalnych wałów i podgrodzia w kształcie wydłużonego 
języka położonego na wschód od wałów i wyniesionego około 2 m ponad 
poziom otaczających je łąk. 

Na stanowisku przekopano łącznie powierzchnię 550 m2 w siedmiu 
wykopach. Sześć z nich założono na grodzisku oraz jeden na podgrodziu. 
Dwa wykopy usytuowane pod kątem prostym do siebie, przecięły wewnę
trzny wał; dwa założono na majdanie; jeden między wałami, jeden na 
wale zewnętrznym oraz jeden na podgrodŻiu. Obserwacje wykopów prze
cinających wały wykazały, że zbudowane one były z gliny bez konstrukcji 
wspomagających. Wysokość zachowanych wałów wahała się od 5 m w czę
ści południowej i zachodniej do 2 m w części północnej. 

Z warstwy kulturowej w wykopach założonych na majdanie i mię
dzy wałami, o miąższości od 60 do 120 cm, wydobyto bardzo dużą ilość 
fragmentów ceramiki pochodzących z kilkudziesięciu naczyń oraz 5 silnie 
skorodowanych zabytków metalowych. W wykopie Nr 2 założonym w po
łudniowej części majdanu, na głębokości 100 cm natrafiono na fragmenty 
przepalonej konstrukcji drewnianej niewiadomego .przeznaczenia. 

W pozostałych działkach poza dwoma kamiennymi paleniskami nie 
odkryto żadnych śladów budowli mieszkalnych. Nasuwałoby to wnioski, 
iż samo grodzisko użytkowane było jedynie okresowo i miało charakter 
schronieniowy, a właściwego osadnictwa należy się spodziewać na wy
niosłości ciągnącej się na wschód od wałów tj. na podgrodziu. Potwierdzają 
to liczne materiały pozyskane podczas badań powierzchniowych, chrono
logicznie odpowiadające materiałom z wykopalisk na grodzisku. Zarówno 
grodzisko jak i materiały z podgrodza datować należy na okres od IX do 
XII w. Ceramika z majdanu jest jednak typologicznie starsza od ceramiki 
wydobytej z wykopów założonych między wałami. 

Na stanowisku tym planowane są w przyszyłm sezonie badania wy
kopaliskowe na podgrodziu. 

NIEWIADOMA, 

po w. Sokołów Podlaski 

·Zespól Badań nad Polskim Średnio
wieczem Uniwersytetu Warszawskie
go i Politechniki Warszawskiej 

Badania prowadzili dr dr Maria i Jacek Miśkiewiczowie. Fi
nansował WKZ w Warszawie .Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko wczesnośredniowieczne (XI-XII w.). 

Kontynuowano prace badawcze na cmentarzysku z obstawami kamien
nymi, eksplorując 2,5 ara w pobliżu kulminacji wzgórza. Wykopy tegorocz
ne są przedłużeniem na północ partii badanych w roku ubiegłym. W czasie 
prac wykopaliskowych wyeksplorowano trzy groby w obstawach kamien-



-192-

nych przykryte brukami nakrywającymi. Poza obstawami na całej po
wierzchni wykopów występowały też fragmenty ceramiki. Ich trójwy
miarowa dokumentacja stanowić będzie podstawę do możliwie precyzyj
nego odtworzenia rozrzutu ułamków naczyń grobów dla uzyskania danych 
z dziedziny obrzędowości. 

Kości szkieletów zachowały się bardzo słabo, w jednym z grobów by
ły też przemieszczone. Wyposażenie stanowiły noże, .paciorek szklany, 
kabłączek skroniowy, przęślik z różowego łupku i osełka z przewierconą 
dziurką. W grobie Nr 9 wystąpił ułamek dyszy glinianej, a w grobie Nr 
11 kości zwierzęce. Wszystkie jamy grobowe zawierały dużą ilość węgli 
drzewnych i fragmentów ceramiki. Ogółem zebrano 664 ułamki naczyń, 
wśród których przeważają egzemplarze należące do typu drohickiego. 

Dwa sezony badawcze pozwalają uściślić chronologię obiektu do XI
XII w. oraz wyraźniej widzieć związek cmentarzyska z fazą grodu przypa
dającą na czas produkcji ceramiki drohickiej. Inne powiązania komplek
su osadniczego w Niewiadomej z ośrodkiem w Drohiczynie będą przedmio
tem badań następnych sezonów badawczych. 

NOWA HUTA-Kościelniki 

Stanowisko 58 A 

NOWOGRÓD, pow. Łomża 

OJCÓW, pow. Olkusz 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz średniowiecze 

Komisja Archeologiczna 0 /PAN 
i KieroWIIlictwo Odnowienia Zamku 
KTólewskiego na Wawelu w Krako
wie 

Badania prowadzili doc. dr Andrzej Zaki i mgr Krzysztof 
Szuwarowski. Finansowało Kierownictwo Odnowienia Zamku 
na Wawelu. Pierwszy sezon wykopalisk. Grodzisko wcz,~ąo.

średniowieczne (z roku 1231 i może nast.). 

Grodzisko leży na skalistej krawędzi wschodniej doliny Prądnika, u 
ujścia wąwozu Smardzowskiego, powyżej jaskini Okopy Wielka. Rozpoz
nane z końcem w. XIX nie było przedmiotem zainteresowania i większych 
'oadań. Zidentyfikowane niedawno z Wyszogrodem, wzmiankowyro w dwu 
dokumentach z r. 1231 ("dum aedificaretur a duce Cunrado castrum Wise
grod"), zostało poddane badaniom weryfikacyjnym Miały one na celu 
poznanie typu umocnień stosowanych przez Konrada Mazowieckiego porl
czas walk o Kraków (1231-1246), uzyskanie pracyzyjnie datowanych 
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zabytków ceramicznych z tego czasu oraz wykonanie dokładnego planu 
grodziska. 

Prace pomiarowe doprowadziły do sporządzenia nowego planu sytua
~yjno-wysokościowego, który różni się zasadniczo. od amatorskiego szkicu 
z roku 1898, ujawniając przede wszystkim przebieg dawnych linii obron
nych. 

Kilka odkrywek badawczych na majdanie i na wale I przyniosło 

wstępne rozeznanie głównych elementów stratygrafii obiektu. Stwierdzono, 
iż w wale (przynajmniej na badanym odcinku) nie ma żadnych reliktów 
kamiennych, lecz ślady konstrukcji drewniano-ziemnej. Zdaje się to po
pierać wysuniętą przed paroma laty hipotezę, iż pierwsze fortyfikacje ka
mienne zastosować mógł Konrad dopiero w latach 40-tych w. XIII. 

Znaleziska ceramiczne pochodzą z trzech faz osadniczych. Pierwszą 
reprezentują mało charakterystyczne ułamki naczyń grubościennych kul
tury lendzielskiej (wraz z nimi występują zabytki krzemienne), drugą -
ceramika tzw. hory:wntu konradowskiego z roku 1231 (lub także 15 lat 
późniejszych), trzecią- sporadyczne okazy z \}>oczątku w. XIV. 

Ceramika horyzontu konradowskiego to cienkościenne, w pełni to
czone na kole naczynia typu IV i VI (garnki smukłe i przysadziste) oraz 
VIII (okazy z cylindryczną szyjką.). Sporadycznie występuje na nich zie
lonkawa polewa. 

Niektóre fragmenty naczyń z początku w. XIV (m.in. miseczka z polewą) 
mogą się wiązać z okresowym użytkowaniem grodziska i sąsiedniej jaski
ni przez ukrywającego się tu Łokietka, prawnuka Konrada Mazowieckiego. 

POBORSZOW, pow. Koźle Konserwator Zabytków Archeolo
gi<:znych w Opolu 

Badania prowadzili mgr mgr Sylwia Wuszkan i Klemens Ma
cewicz. Finansował WKZ , w Opolu. Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna (IX w.). 

Stanowisko zostało odkryte podczas inspekcji konserwatorskiej w 
br. na terenie wstępnych robót ziemnych. Położone jest około 500 m na 
północ od środka wsi Poborszów. 

W trakcie podjętych badań ratowniczych odsłonięto i przebadano 
trzy jamy, będące śladami obiektów mieszkalnych. Zalegały one na głę
bokości 30-40 cm od współczesnej powierzchni użytkowej. Zawierały 
ceramikę wczesnośredniowieczną, kości zwierzęce, polepę i resztki palenisk 
w postaci przepalonych kamieni i węgli drzewnych. Ponadto w bezpośred
nim sąsiedztwie jednego z obiektów znaleziony został fragment kamienia 
żarnowego. 
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- 'Baqania powierzchniowe .na terenie przylegających pól wykazały 
znaczny zasięg osady, co. stwarza konieczność kontynuacji prac ratowni
czych i zabezpieczających w przyszłym sezonie wykopaliskowym. 

POZNAŃ- Stare Miasto 

ul. Garbary 75/77 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Błaszczyk. Pierwszy se
zon badań. Finansował Konserwator Zabytków m. Poznania. 
Osada wczesnośredniowieczna i lokacyjne miasto średniowiecz
ne . 

. Prace wykopalislrowe prowadzone były w północno-wschodniej czę
ści Starego Miasta, przy kościele podominikańskim, w rejonie osady św. 
Gotharda. Pierwsze badania w tym rejonie .przeprowadzono w latach 
1950-1960 pod kierunkiem prof. dr Jana Zaka . 

.. · Przekopano 335 m2, stwierdzono zasięg wczesnośrooniowiecznej osa
dy św. dotharda, -odkryto rzut poziomy wirydarza i klasztoru dominikań
skiego - najstarszej budowli murowanej lewobrzeżnego Poznania oraz 
ustalono przebieg murów i lokalizacji baszt obronnych miasta lokacyjnego. 

Osada wczesnośredniowieczna 

Stwierdzony został północny zasięg najstarszej osady wczesnośrednio
wiecznej (XI-XIII w.). W ćw. IV, ar 13, na głębokości 2,5 m poniżej obec
nego poziomu terenu odsłonięto ostatni dom o kształcie prostokątnym. W 
jego obrębie znaleziono kości zwierzęce, ułamki naczyń całkowicie obta
czanych, typowych w Poznaniu dla XII wieku. W ćw. IV, ar 14, na głębo
kości 2m poniżej obecnego poziomu odkryto 6 głazów granitowych ułożo
nych na osi wschód - zachód, które mogą być interpretowane jako funda
ment dla kościoła pod wezwaniem św. Gotharda (XII w.). Od strony 
wschodniej domniemanego romańskiego kościoła, tam gdzie powinna :znaj
dować się absyda, (ar 24 i 33) odkryto w warstwie wczesnośredniowiecznej 
bruk średniej wielkości kamieni granitowych. Przypuszcza się, że stanowił 
on plac targowy, w ćw. II i IV, ar 17 i ćw. I ar 36, odkryto cmentarzysko 
rzędowe z XII- XIII w. odsłonięto 15 szkieletów usytuowanych głowami 
w kierunku zachodnim. Przy większości pochówków zachowały się ślady 
trumien. W grobie kobiecym znaleziono dwa kabłączki skroniowe z XII
XIII w. 

Wirydarz i klasztor wczesnogotycki 

W ćw. II, ar 13 odsłonięto północny fragment muru i przylegającej do 
niego posadzki wirydarza zbudowanego w latach 1244-1253. Mur o sze-
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rokości 80 cm zbudowany na fundamencie kamiennym, z cegły o ·wymia..: 
rach 29 x 13 x 9 cm przylegał bezpośrednio do fundamentów domniemane
go kościoła św. Gotharda. Na północ od w/w muru odsłonięto piwnice pół
nocnego s}trzydła wirydarza dobudowywanego w XV w. Od strony połud
niowej, natrafion() na fragment posadzk.i 'wirydarza zachowanej na prze-. 
strzeni 272 cm. Ułożona ona była w jodełkę z cegły palcówki o wymiarach 
28 x 13 x 9 cm, w dwóch przypadkach z płytek o wymiarach 26 x 26 x 
9 cm. w ćw. II, ar 13 pod posadzką, odkryto schody prowadzące do częścio
wo zachowanej krypty datowanej na XVI, w., w której znaleziono pozłac~ 
ny medalion o treści "Johann Ludouicus Trost Renascitur Tub .27 J~. 
1632 Anadocho Jobann Ulrico Pregitzero". Odsłonięto fragmenty murów 
ścian zewnętrznych i działowych wschodniego skrzydła klasztoru, ktÓry 
w XIV w. przylegał do wirydarza ar. 22-24 i 32-34. W XV w. dobudowa
no do skrzydła wschodniego drugi budynek klasztorny, którego fundamen
ty odkryte zostały na arach 24-27 i 34-37. Przeciętna· zachowana wyso
kość murów wynosi 40-90 cm o szerokości 130 cm. W niektórych dzia
łkach natrafiono na fragmenty murów piwnic. N a uwagę zasługuje typo
wo wczesnogotycki sposób budowania murów: fundamenty z dużych gła
zów granitowych, warstwa rumoszu ceglanego wiązanego zaprawą wapien
ną, na tym mur z cegły palcówki układany wątkiem wendyjskim. Zawar
bść ruchomą warstw średniowiecznych stanowiła ceramika kuchenna i 
stołowa (m.in. misa z zielonym szkliwem i wyrytym napisem "S + D"), 
fragmenty naczyń szklanych, monety, kafle i ich fragmenty datowane na 
XV-XVIII w. oraz płytki posadzkowe i dachówki z, gąsiorów. Dokonane . 
odkrycia pozwalają na weryfikację planu inwentaryzacyjnego wykonane
go w początku XIX w. 

Mury obronne miasta lokacyjnego 
Na arach 27 i 37. uchwycone zostały fundamenty szczytowego inurli 

klasztornego zamykającego zespół architektury klasztornej od strony pół
nocnej. Fundament tego muru stanowi fragment muru obronnego miasta 
lokacyjnego, wzniesiony około 1270 roku i włączony w północną ścianę 
budynku klasztornego. Ściana ta pełniła równocześnie funkcję muru o.: 
bronnego pomiędzy drugim pierścieniem muru przypuszczalnie położonym 
w odległości 3 m na północ. Przyszłe badania powinny uściślić kwestię 
przebiegu murów miasta lokacyjnego. 

Flanuje się odkryte elementy uczytelnić in situ. 

PRZEMYŚL, ul. Łukasińskiego patrz neolit 

PRZYSIEKA STARA, 

pow. Kościan 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Poznaniu 
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Stanowisko 4 

Badania prowadził mgr A. Prinke. Finansował WKZ w Pozna
niu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko (kultura łużycka) 
z okresu halsztackiego i osada otwarta z okresu wczesnego śred
niowiecza. 

Badania ratownicze przeprowadzono na stanowisku położonym pomię
dzy PrzySieką Polską i Bojanowem Starym na terenie budowy fabryki Ma
teriałów Budowlanych "Przysieka Stara". Kultura łużycka jest reprezen
towana przez 8 grobów ciałopalnych, popielnicowych. Dwa z nich posiada
ły obwarowanie z kamieni polnych, dwa inne usytuowane były na .pozio
mie rozległego (około 6 x 3 m) bruku kamiennego. Jeden z obiektów miał 
charakter grobu symbolicznego, nie zawierał bowiem sz.czątków kostnych. 
Prócz popielnic i nielicznych przystawek w dwóch grobach odkryto po 
jednej krótkiej i grubej szpili ż·elaznej. Odkryte groby sąsiadują od za
chodu z rozległym cmentarzyskiem ludności kultury łużyckiej z IV-V 
okresu epoki brązu (Bruszczewo, pow. Kościan Stanowisko 12). 

Znacznie liczniejsze są materiały wczesnośredniowieczne które za
legały w 41 jamach, głównie odpadkowych oraz w 3 skupiskach, będących 
zapewne pozostał·ościami zniwelowanej warstwy kulturowej. Osada zaj
muje teren 60 x 250 m. Prócz znacznych ilości ceramiki i kości zwierzę
cych, uzyskano szereg przedmiotów żelaznych (13 noży, sztylet, 2 ostrogi, 
3 krzesiwka, nożyce, rylec i klucz), 2 przęśliki i 3 brązowe kabłączki skro
niowe. Na uwagę zasługuje również wydobyty z jam 33 dolny kamień 
żarnowy (tzw. "leżak"), który spoczywał tam in situ, z całkowicie zachowa
ną obudową z kamieni polnych, spojonych gliną. Skupisko Nr l dostarczy
ło kilkuset kawałków żużla z dużą zawartością żelaza. 

RACIĄZ, pow. Sierpc 

(patrz także: Uzupełnienia 69) 

Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P.P. PKZ Odd~ial w War
szawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek-Płachtowa. Finanso
wał WKZ w Warszawie. Czwarty sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne (X-XII w.). 

Prace miały na celu przebadanie zasygnalizowanego w ubiegłorocz
nych wykopach wjazdu do grodu i rozpoznanie wnętrza grodu. Założono 
wykop przecinający całą szerokość wału (10m x 18m). Wystąpiła w nim 
krawędź konstrukcji wału oraz układ desek i belek, odbiegający od jego 
założ·eń konstrukcyjnych. Ułożone były poprzecznie do szerokości wału i 
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posiadały wiele nacięć bliżej nieokreślonych. Prawdopodobnie był ., to 
"chodnik" wjazdu i' elementY. zwalónych konstrukcji górnych wjazdu. Nie
mal w połowie szerokości wału wystąpiło bardzo intensywne gniazdo 
spalenizny. Znaleziono w nim bardzo dużo spalonych belek i desek dębo
wych oraz potłuczonych naczyń, jak gdyby wgniecionych między deska
mi "chodnika". Na tym w poprzek wjazdu, ułożone były dwie duże, sosno
we belki, bardzo niestarannie obrobione, nawet z resztkami gałęzi na po
wierzchni. Wykop założony na majdanie odsłonił liczne ślady po słupach 
będących pozosta~ością po zabudowie wnętrza grodu. Narazie nie istnieje 
możliwość wykonania rekonstrukcji jej wyglądu. W wykopie tym znale
ziono dużą ilość ceramiki, kości zwierzęcych, kościaną oprawkę noża zdo
bioną kółkami współśrodkowymi, szydło kościane i kilka nieokreślonych 
przedmiotów metalowych. 

Prace będą kontynuowane. 

RACIĄZ, pow. Tuchola Katedra AII'cheologii Uniwersytetu 
Łódzkiego 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja Archeologiczna Uni
wersytetu Łódzkiego pod ogólnym ·kierownictwem doc. dr Je
rze go Kmiecińskiego przy współudziale Zakładu Archeologii 
Folski Środkowej IHKM PAN w Łodzi. Finansował UŁ i PRN 
w Tucholi. Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowiecz
ne. Sprawozdanie opracowała mgr Małgorzata Kowalczyk. 

Badaniami objęto wewnętrzny wał grodu oraz majdan. Ogólna po
wierzchnia wykopów wynosiła 175 m2• Stwierdzono ślady trzykrotnego 
pożaru, jakiemu uległ wał. Ślady te dają się zsynchronizować z danymi hi
storycznymi dotyczącymi grodu. Bezpośrednio pod wałem grodu stwier
dzono istnienie łużyckiej warstwy osadniczej. Między wałami natrafiono 
na ślady konstrukcji drewnianej (prawdopodobnie pomostu) analogiczne 
do odkrytych w czasie ubiegłorocznych badań. U podnóża wału od wew
nątr.z grodu odkryto jamę wczesnośredniowieczną o bliżej nieokreślonym 
przeznaczeniu. Materiał zabytkowy znaleziony w obrębie wykopu na wa
le pozwala datować obiekt na II i III okres wczesnośredniowieczny. 

W wykopach wewnątrz grodu stwierdzono: dwie jamy łużyckie, od
padkową jamę wczesnośredniowieczną oraz obiekt mieszkalny, który za
sługuje na szczególną uwagę ze względu na znaczne rozmiary i bogactwo 
materiału zabytkowego pozwalającego datować go na III okres wczesnego 
średniowiecza. Prace badawcze będą kontynuowane w latach następnych. 
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RADOM, 

Stanowisko l 

Zalklad Archeologii W czesnośrednio
wiecznej InstytUtu ·Historii. ·KUltury 
Materialnej PAN w Warszawie 

Bardania prowadziła mgr Ewa Kierzkowska-Kalirnowska. Fi
nansował IHKM PAN. Siódmy sezon badawczy. Gr<;>dzi~ko 

wczesnośredniowieczne. 

Kontynuowano badania w południowej części grodziska "Pio'trówka", 
:przedłużając utbiegłoroczny wykop o 20 m w kierunku póŁnocnym, ku cen
trum grodzistka. 

Odsłonięto f,ragment kororny wału przekładkawego drewniano-ziem
nego i jego płaszcz od strony wewnętrznej (samego wału nie przekopano) 
oraz przebadano cz~ść wnętrza grodziska. 

SzerokoSć wału wynosi około 9 m. Od stromy wewnętrznej wał jest sil.
n~e miszcrony (częściowe obsunięcie ściany). Przylk!rywa go gruba warstwa 
spalenizny, w której w dolnych partrach maleziono resztki dwuszalkowej 
wagi z brązu tz dobrze zachowanymi ramionami oraz odważnikami żelaz
nymi. W koronie wału przy wewnętrznej jego krawędzi i równolegle do 
niej odsłonięto rząd kołków zabitych w wał pionowo. Odległość między 
koikarni wynosi od 30 do 50 cm, średnica kołków od 8- 10 cm. 

W wylropi·e wchodzącym we wnętrze grodu odsłonięto: 

l - kilkanaście pochówków szkieletowych pochodzących z cmenta
rzyska z XVIII-XIX w. 

2 - pięć pieców z XIV-XV w ., kopułkowych, glinirano-kamiennych, 
' . o średnicy 1-1:,5 m. W pobliżu pieców występuje b. duża ilość drobnych 
(Większych tkamieni polnych w układzie luźnym na ró·żnych poziomach 
w warstwie o miąższości dkolo l m. Podobne kamienie występują również 
w warstwie poniżej pieców. 

·' 3 - jamę prostokątną o ·wymiarach 2,5 x 4,0 m zagłębioną w piasek 
calcow)r około 90 cm. ściany jamy wyłożone 'były średniej wielkości ka
mie'niami Pólnymi, które również częściowystępują na dnie jamy. Wypeł
ni~ko stanowiła brunatna ziemia (s,pływała ze zlbocza spalonego wału) 
z tb. dużą iłością drobnych fragmentów ceramicznych oraz ki'ltkudziesięcio-



-199-

ma różnymi przedmiotami kościanymi (głównie S'zydła). Roboczo na pod-
stawie ceramilki jamę datować można ma wiek XI-XII. 

W roku przyszłym przewidziane jest •rozkopanie wału przekładkowego. 

R:ADOM, .m. 

Stanowisko 6 . 

Zakład Ai-cheologj.i . W czesnośrednio
wiecmej Instytutu. Historii Kultury 
Materialnej PAN w W an;zawie 

Badania prowadziła mgr Ewa Kierz'kowska-Kalirnowska. Fi.:. 

. nansowało PMRN.w Radomiu .. -Drugi sezon badań. ·:osada wcze

snośredniowieczna. 

Badania prowadzono w dwóch wykopa·ch (nr 3 i 4) o łącznej po w. 

137,5 m 2 i głębokości do 1-,20 m. Prace· archeologiczne potwierdziły cha

rakter produkcyjny osady i uściśliły jej chronologię. Stwierdzono wystę

powanie 3-ch poziomów osadniczych: 1-szy z wieku IX, 2-gi z XI wi~u 

i 3-ci z :x;n wieku. 

Z najstarszego okresu (IX w.) odsłonięto w wyJkopie nr 3 prostokątną 

jamę o wymiarach 2·,4.x 4;5 m, zagłębioną w ziemię około 3 Ocm, z reszt

kami konstrukcji drewniany·ch. 

Z drugiego poziomu osadniczego (koniec X- XI w.), dbok szeregu 

luźno leżących fragmentów konstrukcji drewnianych i licznych ułamków 

ceramiki i kości zwier.zęcych, pochode!:i. jama prostokątna o wymiarach 

1,20 x 1,80 cm, głębokości około 30 cm, w wypełnisku której znajdowały 

się kawałki dranic i ibele!k drewnianych w układzie luźnym, ipłat łodyg 

roślinnych sprawiający wrażenie fragmentu maty oraz kilka dużych frra~

mehtów kości zwierzęcych. Jama stanowi najprawdopodobniej część przy

denną piwniczki. 

Najmłodszą osadę z XII w. (pozosttalio:ści jej występują w ziemi ornej) 

reprezentuj<e duża il~ść :fragmentów ceramiki, kilkadziesiąt fragmentów 

ceramicznych dysz silnie przeprażonych orai bryły żużla żelaznego i .prie-. ' . 
palonej polepy. Na s'kute'k orki trwałe obiekty osady są calkowicie nisz~ 
czone. 
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Konserwator Zabytków 
gicznych w Opolu 

Archeolo-

Badania prowadziła dr Elżbieta Dąbrowska. Finansował WKZ 
w Opolu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne, kur
hanowe przypuszczalnie z okresu wczesnego średniowiecza. 

Materiały z epoki neolitu, wczesnego średniowiecza . i średnio• 
wiecza. 

Prace wykopaliskowe miały charakter ratowniczy. Badane cmenta
rzysko znajduje się na .południe od wsi Sciborzyce i Rozumice, w obrębie 
równoleżnikowego pasma·wzgórz o wysdkości 280m. n.p.m. Kurhany roz
ciągają się na przestrzeni około 200 m, tworząc dwie grupy. Pierw
sza grupa obejmuje sześć słabo widocznych kurhanów o wymiarach 
5 x 4,5 m do 17 x 20 m przy wysokości od 28 do 58 cm. Grupa druga 
składa się z trzech kolistych kurhanów o średnicy od 11 do 15 m przy wy
sokości 136 do 145 cm. Stan zachowania kurhanów zły. 

Badaniami objęto kurhan Nr II w grupie drugiej, silnie uszkodz~ny 
w roku ubiegłym. Miał on prawdopodobnie kształt kopulasty o spłaszczo
nym szczycie. Wymiary podstawy wynosiły 16 x 17 m, wysokość około 
160-170 cm. ' 

Nasyp kurhanu zbudowany był z osadów lessowatych z dobrze wy
kształconą glębą typu bielicowego i podglebiem. Przy czym wobec narzu
cenia na szczyt kurhanu ·ziemi z licznych wkopów możemy wyróżnić 3 
kolejne poziomy humusu. Na głębokości około 40 cm od obecnego szczytu 
kurhanu, wystąpił właściwy nasyp. Strop jego stanowiła warstwa żółtego 
lessu o miąższości 20-30 cm, przechodząca stopniowo w less z wytrącenia
mi żelazistymi. Eksplorację kurhanu Nr II doprowadzono do głębokości 
80 cm, dalsze badania planowane są na rok 1971. Inwentarz przebadanej 
partii stanowi kilkaset ułamków ceramiki z przewagą fundamientó~ na
czyń neolitycznych należących do kultur: pucharów lejowatych i lendzjel;
slqej, kilkaset wyrobów i półfabrykatów krzemiennych z młodszej epc)ki 
kamienia, a także kilkanaście fragmentów naczyć wczesnośredniowiecz
nych. Grupują się one głównie w warstwach narzuconych oraz w czarno
brunatnym humusie i podglebiu przykrywającym właściwy nasyp kurha
nu. Ponadto w obrębie humusu właściwego znaleziono prawie kompletne, 
całkowicie toczone naczynie średniowieczne. W północnej części kurhanu 
znaleziono ułamki przepalonych kości ludzkich, które w partii NE tworzą 
znaczne skupisko na szczycie i zboczach właściwego nasypu kurhanu. 
Chronologia i przynależność kulturowa kurhanu Nr II wobec zniszczenia 
partii centralnej i nie zakończenia badań trudna jest obecnie do ustalenia·. 
Istnienie pochówku pozwala go wiązać z najstarszymi fazami wczesneg0 
średniowiecza, co potwierdziło znalezisko ceramiki z tego okresu. W ta.:.. 
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kim wypadku, występujące w nasypie ułamki naczyń neolitycznych i wy
roby krzemienne, należałoby wiązań z istniejącą na terenie cmentarzyska 
osadą z młodszej epoki kamiennej. 

SANDOMIERZ---: 

C?llegium Gostomianum 

Instytut Historii Kultury Material
nej PAN w Warszawie 

Badania pro.wadzili doc. dr Stanisław Tabaczyński i dr Eleono
ra Tabaczyńska {autor sprawozdania). Pracami antropologicz
nymi kierował doc. dr Andrzej Wierciński. Drugi sezon badań. 
Finansował WKZ w Kielcach. Wczesnośredniowieczny zespół 
miejski. 

Kontynuowano badania, odsłaniając dalsze relikty kościoła św. Pio
tra oraz związanego z nim cmentarzyska. Rozkopano 10 działek 5 x 5 m 
nie dochodząc jednak wszędzie do calca. Odkryto dalsze fragmenty 
wschodniej, prezbiterialnej części kościoła. Dzięki zastosowaniu metod 
geofizycznych uzyskano także dość dokładny zarys pozostalości fundamen
towych korpusu nawowego, na zachód od rozkopanej części kościoła. In
teresujące są powiązania najstarszej odkrytej fazy kościoła św. Piotra z 
grobami z XI/XII wieku, datowanymi platerowanymi srebrem kabłącz
kami skroniowymi. Jeśli pochówki te, zniszczone częściowo przez jeden 
z odcinków muru najstarszej fazy kościoła, zostały uszkodzone w czasie 
budowy, a nie - co wydaje się bardziej prawdopodobne - przebudowy 
kościoła, to ich wyposażenie wyznaczałoby nam terminus posit quem całej 
budowli. Powstałoby wówczas pytanie, czy wzmianlkowany w źródłach w 
roku 1166-67 !kościół można iden:tyf:iJlrować z od!krytą budowlą okrzesko
wą, czyteż należy 1jczyć się z jakąś, nieodkl'ytą dotąd jeszcze, starszą fazą 
kościoła, z którą wiązałyby się wspomniane groby. Zwraca uwagę fakt, że 
właśnie na tym odcinku - najprawdopodobni·ej przebudowanych - fun
damentów kościoła, odsłonięto jedyne dotąd, wtórnie użyte elementy ar
chitektoniczne: cios i część {plinta i dolny torus) romańskiej bazy, należą
cej do półkolumny lub ćwierć-kolumny. A. Tomaszewski datuje ją na wiek 
XII- najprawdopodobniej pierwszą jego połowę. 

Przyszły sezon winien rozstrzygnąć sporne problemy architektury 
wczesnośredniowiecznej i doprowadzić do pełniejszego rozpoznania zwią
zanych z nią układów stratygraficm~h. Badania 'te winrny przynieść lta:kże 
dalsze materiały antropologiczne i umożliwić dokładniejsze rozwarstwie
nie chronologiczne cmentarzyska. Najważniejszym zadaniem badań przy
szłorocznych będzie jednak wyjaśnienie charakteru osadnictwa wczesno
średniowiecznego w rejonie Gostomianum oraz określenie jego miejsca 
i iunkcji w formowaniu się zespołu wczesnomiejskiego w Sandomierzu. 
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Instytut Historii Kultury Materialnej 
PAN w Warszawie 

Badania prowadzili doc. dr Stanisław Tabaczyński i mgr Ja
cek Przeniosło (autorzy sprawozdania). Finansował WKZ w 
Kielcach. Pierwszy sezon badań. Gród wczesnośredniowieczny. 

Wykopy (cztery działki o wymiarach 5 x 5 m) zlokalizowano na za
chodnim stoku Wzgórza Zamkowego w celu zorientowania się w konstruk
cji i chronologii ewentualnych urnocnień wczesnośredniowiecznych wzgó
rza. Badania ujawniły pozostałości wału drewniano-ziemnego, pod którym 
wystąpiły ślady starszego osadnictwa, między innymi w postaci dość dob
rze zachowanego kopulastego .pieca, usytuowanegó na samym skraju za
chodniej części przypuszczalnej osady otwartej. Ponad' pozostałościami 
wału zalega układ warstw, związany z kolejnymi niwelacjami wzgórza. 

Relikty obwarowań są silnie zniszczone. Konstrukcje drewniane za
chowały się tylko na niewielkich odcinkach. Pozostałości wału sięgają po
za,obszar badany w roku bieżącym. Pełny przekrój poprzeczny kortstrukcji 
uzyska się zapewne w roku przyszłym. W obecnym stanie badań ~je 
się, że wał wzniesiono dopiero w X stuleciu i że funkcjonował on co naj
mniej do XIII wieku włącznie. Pobrane z w/w pieca próbki archeomagne
tyczne pozwolą może uzyskać dodatkową weryfikację jego chronologii a 
tym samym uściślić terminus post que obwarowań. 

SIECIECHOW OPACTWO -

pow. Kozienice 

1Z'espół Badań nad Polskim Średnio
wieczem Folitechniki Warszawskiej 
i Uniwersytetu Warszawskiego 

Pracami kierował doc. dr Stanisław Wiliński, częścią archeolo
giczną badań zajmował się mgr Krzysztof Ciuk (autor spra
wozdania). Finansował WKZ w Ki~lcach. Piąty sezon badań. 
Okres wczesnośredniowieczny i nowożytny. 

Prace koncentrowały się w kościele barokowym i jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Zadaniem ich było ustalenie przebiegu murów kościoła ro
mańskiego oraz analiza stratygrafii obiektu. 

We wnętrzu kościoła, w wykopie usytuowanym w zakrystii, odsłonię
to .fragmenty romańskich murów ciosowych, spajanych zaprawą wapienną, 
o bardzo starannej obróbce. Znaleziono w nim romański detal architekto
niczny z ornamentem plecionkowym. 

W wykopie zlokalizowanym przed fasadą kościoła barokowego, pro
stopadłym do niej, odsłonięto na głębokości 0,20 m od powierzchni, fun
dament z ciosów wapiennych i z cegieł. Lico jego znajdowało się w odle
głości 2 m na zachód od fasady. Fundament był posadowiony na głębo-
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kości około 3 m od powierzchni. Stwierdzono, że był wkopany w war
stwę zawierającą zabytki z okresu nowożytnego. Fundament stanowi 
przypuszczalnie pozostałość jednej z przebudów fasady kościoła. Na podsta
wie materiałów znalezionych we wkopie można datować fundament na 
wiek XVII. 

W odległości 10 i 18 m na zachód od fasady odsłonięto na głębokości 
1:...-1,5 m od powierzchni dwa równoległe do niej mury. Zbudowane były 
z otoczaków granitowych o średnicach 20-50 cm. Większe głazy ułożone 
były przy licach, wnętrza wypełnione zostały mniejszymi otoczakami i :aa
prawą wapienną z gruzem ceglanym. Po analizie profilu północnego 
stwierdzono istnienie śladów po wąskoprzestrzennych wkopach funda
mentowych. Warstwa przylegająca do nich zawierała zabytki z XVI-XVII 
wieku. Fundamenty te stanowią pozQstałości po nowożytnych zabudowa
niach klasztQrnych. 

W wykopie usytuowanym w odległości około 35 m na poł~dnie od po
łudniowej elewacji kościoła odsłonięto pozostałości gospodar-czych zabudo
wań klasztornych; zbudowanych z cegły o wymiarach ca 30 x 15 x 7 cm. 
Przy profilu zachodnim odsłonięto na głębokości 2~2,20 m od powierzchni 
relikty warstwy wczesnośredniQwiecznej z ceramiką z przełomu XII/XIII 
wieku . . 

Cztery wykopy sondażowe założono na tyłach klasztoru, w odległośCi 
9' m od elewacji wschodniej, równolegle do niej. Miały one za zadanie 
uchwycenie pozostałości murów prostopadłych do romańskich murów od
słoniętych po zdjęciu tynków w zakrystii kościoła współczesnego. 

Wyeksplorowano trzy warstwy: 
1). współczesna i nowożytna ze śladami destrukcji z pierwszej wojny świa-

towej, 
2) warstwa cmentarna, ze zniszczonymi szkieletami, z wkopami nowo
. · żytnymi, 
3) ·warstwa wczesnośredniowieczna, na głębokości 1,90 - 2,30 m od po

wierzchni. Istnienie jej uchwycono tylko w jednym wykopie, w pozo
stałych zniszczona była przez wkopy grobowe. Oprócz. fragmentów 
naczyń wstępnie datowanych na przełom XIIIXIII wieku znaleziono 
wniej węgle drzewne i okrzeski wapienne, pochodzące prawdopodobnie 
z ·czasów budowy założenia romańskiego. 

Nie natrafiono na żadne pozostałości murów ani ich fundamentów. 

SIERADZ-Wzgórze Zamkowe Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P.iP. PKZ Oddział w War-
szawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Nowiński. Finansowali: WKZ 
w Łodzi i Muzeum w Sieradzu. Drugi sezon badań. Gród (XI
XIII w.) i zamek (XIV-XVIII). 
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Badania archeologiczne kontynuowano w wykopach z roku ubiegłego. 
Poszerzono wykop z tzw. basztą odkrytą w 3/4 w sezonie ubiegłym. Okaza
ło się, że obiekt ceglany (cegły gotyckie, wątek wendyjski) o średnicy ca 
11m posiada półokrągłą budowlę przylegającą od wschodu. W korelacji ,z 
danymi archeologicznymi przeprowadzono ekspertyzę architektoniczną '~ 

biektu. W wyniku analiz stwierdzono, że odkryte relikty murów stanowią 
pozostałość kaplicy- rotundy z półkolistą absydą od wschodu. Na pod:.. 
stawie materiału archeologicznego oraz źródeł .pisanych i faktów historycz
nych ustalono wstępnie, że rotunda została wybudowana w pierwszej 
połowie XIII wieku, najprawdopodobniej w latach czterdziestych tego 
stulecia i nie posiada żadnych analogii na terenie Polski. ' · :· 

Rotunda przystawała do wału obronnego, którego izbice dochodziły 
do niej od strony południowej. Natomiast od strony północnej przytykały 
do obiektu belki stanowiące moszczenie terenu kępy pod zabudowę. Belki 
układane były warstwami i izolowały zabudowę od wilgotnego podłoża. 
Przebieg podstawy wału drewniano-ziemnego w formie izbic odkrytO w 
wykopach zakładanych na stoku wzgórza. Na podstawie archeologicznego 
materiału zabytkowego rozróżniono dwie fazy wału: l. koniec w. XI -
początek w. XIII, 2. począt·ek w. XIII - koniec wieku XIX z możli
wością wyróżnienia podfazy (1357 -koniec XIX w.) związane z repera
cją wału znaną ze źródeł pisanych. Pod konstrukcjami wału ·z XI-XIII 
wieku zalegał pokład faszyny wykonany z wbijanych skośnie sosnowych 
kołków, pionowych grubych pali oraz gałęzi i mierzwy. Jednym z zadań 
badawczych było poszukiwanie bramy i wieży :znanych ze średniowiec~
nych lustracji zamku. Liczne wiercenia badawcze oraz dwa wykopy nie 
przyniosły jak dotąd ich odkrycia. Z materiału zabytkowego należy wy
mienić fragmenty den naczyń ze znakami garncarskimi, wyroby z kości 
zwierzęcej, jak łyżwy (5 egzemplarzy), hetka, przekłuwacze, okładzina 
grzebienia, przedmioty z żelaza np. topór, ostrogi, grot oszczepu, groty 
bełtów od kusz, gwoździe, krzesiwa, szczypce kowalskie. Wyroby kami:en
ne reprezentują przęśliki i osełka z piaskowca. Większość tych zabytków 
pochodzi z warstw wczesnośredniowiecznych (XI-XIII w.). Badania będą 
kontynuowane w roku przyszłym. 

SMULSKO, pow. Turek 

Stanowisko 3 

Zalklad Archeologii Folski Środkowej 
Instytutu Historii Kultury Materialo
wej PAN i Katedra Archeologii Pol-: 
ski Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. 

Badania zespołowe pod kierunkiem dr Tadeusza Poklewskiego, 
uczestniczyła m.in. dr Francoise Piponnier z EPHE w Paryżu. 
Finansował IHKM PAN. Trzeci sezon badań. Grodzisko wcze
snośredniowieczne (VIII-X lub XI-XIII w.?). 
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., Badania objęły powierzchnię 116 m2• Ich celem było uzyskanie pro
filu poprzecznego przez wał dla ostatecznego wyjaśnienia podlegającej 
dotąd dyskusji chronologii grodu oraz dla odtworzenia kształtu konstruk
cyji ,wału. Ograniczone fundusze nie pozwoliły dokończyć badań. Nie
:rtutiej sz.czupłość znalezisk materiału młodszego przy jednoczesnym po
jawieniu się w obrębie konstrukcji drewnianej wału skupisk ułamków 
ceramiki starszej (w jednym wypadku chodzi wyraźnie o ułamki rozbitego 
jednego naczynia) przemawia raczej, acz nie ostatecznie, za odniesieniem 
grodu smulskiego do VIII-X w. Konstrukcja wału składa się z przekład
ki z dębowych bierwion ułożonej na niewyrównanym piaszczystym nasy
pie. Obniżenia nasypu wypełniła konstrukcja przekładkowa uzupełniana 
od zewnątrz podwójnie bitą palisadą z grubych pali. Wewnętrzna partia 
konstrukcji przekładkowej jest od góry częściowo spalona. Wnętrze grodu 
wypełnia wydmowe Wj'ibrzusrenie z piasku; brak na nim jakichkolwiek 
ś~adów osadnictwa czy warstwy kulturowej. 

Badania będą kontynuowane jeszcze w ciągu jednego sezonu badaw
czego, aż do ukończenia wykopu. 

SOBIEŃ -Manasterzec, 

pow. Lesko 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Rzeszowie 

:,• 

Badania prowadził mgr inż. arch. Tadeusz R. Zurowski i dr 
Renee Hachulska-Ledwos. Finansował WKZ w Rzeszowie. Pią
ty sezeon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne i zamek 
średniowieczny. 

Kontynuowano wykop traktu zamku przyległego od dziedzińca do
budowanego na początku w . XV. Dolna sala zachodnia, przy murze ob
wodowym, nie miała okien i zwężała się prostokątnie . Była składem lub 
piwnicą. Górna sala, nie zachowana, była izbą mieszkalną. Przy murze 
zewnętrznym stał duży piec ogrzewczy, od którego rozchodziły się kana
ły rozprowadzające ogrzane powietrze. Piec był obłożony kaflami kilku ro
dzajów. Jeden kafel miał litery IHS odwrócone. Falenisko znajdowało się 
od zewnątrz i od dziedzińca ściana była pozbawiona kafli. Tu była wiata 
dla palacza. W podstawie pieca leżały ciosy wtórnie użyte, o obróbce ka
mieniarskiej z XIV w. W wykopach wzdłuż muru obwodowego, pod war
stwą czystego piasku odsłonięto spalone belki drewniane z pomostu dla 
obrońców. Piasek był otoczony brunatną smużką po workach. Odkryto też 
rzadko rozstawione słupy drewniane o przekroju 16 x 16 cm górą zbut
wiałe i opalone. 

Między dolnym zamkiem a basztą, prócz pomieszczenia lochu, nie 
znaleziono innych murów i śladów zabudowy. Nie wszystkie działki 

zostały przekopane do skały. Będzie to możliwe dopiero w następnym 
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sezonie. Znaleziono liczne militaria- groty strzał, bełty, kule kamienne, 
noże,. różne fragmenty uzbrojenia i zbroi, okucia, gwoździe, haki, czary 
szklane. Ceramika przeważnie z w. XV i spora ilość kafli. · W zagłę
bieniach terenowych występowała ceramika starsza od XIII do XIV w ., 
a w dwóch miejscach z w. XII, o formach znanych z dotychczasowych 
badań. Stróna zachodnia góry zamkowej została już należycie rozpoznai: 
na, co pozwala na .rekonstrukcję tej części zamczyska. 

'l. 

SPŁA WIE, po w. Września patrz okres halsztacki 

Stanowisko l 

SPŁA WIE, pow. Września Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Stanowisko 2 

Badania prowadził mgr Dobromir Durczewski. Finansowałą 

Muzeum Archeologiczne w Pomaniu. Pierwszy sezon badań,. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne z VIII-IX w. ' 

Grodzisko, oznaczone jako stanowisko 2, położone jest na północ
nym skra ju terasy nadwarciańskiej, około10m na południe od zabudowań 
gospodarczych. Celem badań było określenie -chronologii grodziska ze 
względu na bezpośrednie sąsiedztwo .cmentarzyska kultury. łużyckiej 
z okresu halsztackiego. Badania przeprowadzone w północnej części gro
dziska zakładając wkop o długości 13 m i szerokości 1,5 m. Stwierwonó 
w nim występowanie śladów wału o konstrukcji rusztowej, zachowanego 
w iPOstaci spetryfikowany.ch smug drewna. Niektóre fragmenty drewna 
były zbutwiałe. Między drewnem występowała ziemia zmieszalila ze żwi
rem. Szerokość :wału wynosiła 4,5 m a zachowana wysokość 2 m. Strop 
wału zawierał ·czarną ziemię tworzącą osypisko, biegnące do podnóża 
grodziska i przechodzące w fosę. Z obserwacji terenowej należy przypusz
czać, że szerokość fosy wahała się w granicach 8-10 m. Fosa otaczała 
grodzisko od strony północnej i zapewne częściowo wschodniej i zachod
niej. Od strony ~południowej fosy nie było, gdyż w tej części grodzisko 
jest już położone na granicy si!lnego spadu 'terenowego w kierunku roz
lewisk Warty. Grodzisko nie zachowało się w .całości, gdyż zniszczOillo je 
od strony wchodniej i zachodniej, a środek zasypano i zniwelowano. Na 
podstawie znalezionych skorup można stwierdzić, że grodzis~o w Spławiu 
nie pochodzi, ja:k dotąd przYIPuszczano, z okresu halsztackiego, ale z okresu 
wczesnośredniowiecznego. 
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·Pracownia Archeologiczno-Konser-· 
watornka fP .P. P~Z Oddział w Szcze
cinie 

Badania prowadził m:gr Ryszard Rogosz pod kierownictwem 
· dr Eugeniusza' Cnotliwego. F~nansował WKZ w Szczecinie. 

Pierwszy sezon .badań. Grodzisko i podgrodzie wczesnośredni.o

wieczne i miasto średniowieczne. Materiał zabytkowy 
. XV-XVIII W : 

Teren objęty badaniami majduje się w widłach rzeki Lny .. i Małej 
Lny, w obrębie murów obronnych miasta średniowiecznego. Na ,podstawie 
przeprowadzonych. w 1963 .. r. badań ~ondażowych wyznacz·ono zasięg gro
du oraz podgrodzia. W związku z intensywnymi pracami budowlanyirti 
postanowiono :przeprowadzić badania archeologiczne. Założono wykop 
o wymiarach 4 X 19m w środkowej części podgrodzia. Po zdjęciu górnych 
warstw, zawierający.ch przemieszany materiał zabytkowy datowany ogól
nie na XV-XVHI w., odsłonięto warstwy mierzwy i próchnicy z ceramiką 
wyłącznie późnośredniowieczną, wyrobami ze skóry, żelaza itd. Wyraźny 
.poziom wyznaczała faszynowa dPoga o szerokości 3 m. Poni•żej drogi 
uchwycOI!lo wał ziemny usypany na podstawie z dranic i belek stanowiącej 
drewniany ruszt zalegający na piaszczystym .calcu. Ceramika występująca 
w jądrze wału jak i pod wałem należy do ty,powych form z 2 połowy XIII w. 

Podsumowując wyniki należy stwierdzić brak warstw wczesnośrednio
wiecznych w tej części obiektu (w warstwach późnośredniowiecznych wy
stępowała w małych ilościach ceramika wczesnośredniowieczna). Należy 
sądzić, że odkryty w~ł ·związany jest z przekształceniem się ośrodka wcze$
nośredniowi·ecznego w kasztelanię i rozbudową grodu w kierunku. zachod~ 
rum. Rozebranie wału jest wzmiankowane w źródłach pisanych w 1295 r ., 
co potwievdza materiał zabytkowy. 

W świetle badań zasięg ,poszczególnych członków zespołu wczesno
średniowiecznego wygląda zapewne inaczej . W celu wyjaśnienia nowych 
problemów .badawczych prace należy kontynuować, tym bardziej , iż teren 
objęty jest dalszymi pracami. 

STAWY, pow. Jędrzejów Zespół badań nad Polskim Średnio
wieczem Uniwersytetu Warszawskie_ 
go 'i .Politechniki Warszawskiej. 

Badania prowadziła mgr Zofia Woźnicka. Finansował WK.Z 
w Kielcach. Trzeci sezon badań. Osada (IX/X w.) i .grodzisko 
wczesnośredniowieczne (XI/XII w.). 
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Przeprowadzono dwa wykopy - jeden na przedłużeniu wykQpu z lat 
ubiegłych, po osi W-E, w kierunku zachodnim i drugi prostopadły, po
przez wnętrze grodu, w kierunku południowym. Wykopem ;po osi W-E 
przecięto wał :wewnętrzny i fosę III. W wale bardzo silnie zniszczonym 
przez orkę stwierdzono najniższą warstwę zwęglOillej konstrukcji skrzy
niowej. Skrzynie o wymiarach 2,3 - 2,5 m wypełnione były piaskiem 
z glinką. Wał prawdopodobnie umocniony był płaszczem kamiennym. 

Fosa III w odległości około 10m od walu zawierała na dnie warstwę 
mierzwy z gliną, drobnymi kawałkami drewna i kamieniami. Znaleziono 
w niej dwa drobne kawałki ceramiki. 

Pod .nasypem wału stwierdzono warstwę starszej osady z ceramiką 
ręcznie lepioną i górą obtaczaną oraz wspókzesną jej ziemiankę (3,5 x 4 m) 
z paleniskiem kamiennym. W chatę tę wcięty jest duży prostokątny wkop 
o wymiarach powyżej 3 m, o regułamych ściooach, wypel!niony piaskiem 
z domieszką próchnicy i dużymi kamieniami. Usytuowany jest p.od we
wnętrznym stokiem wału i wiąze się z nim stratygraficznie . .Być może zo
stał przygotowany pod ziemiankę a następnie zasypany. Wcięty jest w nie
go obszerny wkop, równoległy do biegu wału, określooy w ubiegłym roku 
jako fosa IV. Wkop ten wyraźnie wcięty od strony zewnętrznej (zwłaszcza 
od wschodu i północy) od południa zagłębiony jest nieznacznie a jego war
stwy zasy,powe łączą się z warstwami zalegającymi we wnętrzu grodu. 
Wskazywałoby to na przeprowadzenie dużej niwela·cji wewnątrz grodu, 
przeprowadzonej po jego z·niszczeniu. 

Wykop po osi N-S doprowadzono do środka wewnętr;;mej kotLiny 
grodu. Stwierdzono tu warstwę kulturową miąższ·ości 30 - 50 .cm, za
wierającą w przeważającej ilości ceramikę ze starszej osady i nieznaczną 
ilość ceramiki całkowicie obtaczanej. Znaleziono w niej również zawieszkę 
brązową z granulacją. Warstwa przypusz-czalnie zmiszczona jest przez orkę. 
Pod nią stwierdzono jedną jamę z ceramiką ręczrrie lepioną i kilkoma frag
mentami cerarniki całkowicie obtaczanej i jedną większą jamę prostokątną, 
zawierającą materiał z osady starszej. 

Brak śladów zabudowy wnętrza grodu może 'być skutkiem ni
welacji i późniejszej orki, dziwi jednak lbrak śladów ziemianek. lNie
jasny jest również cel i chronologia przeprowadzonej niwelacji. Być może 
wyrównywano teren ·(opadającego dość silnie w !kierunku południowo
-wschodnim) do zooiechanej później odbudowy grodu. Przypuszczenie 
takie potwierdzałoby stwierdzone w ubiegłym roku pogłębienie fosy III 
(wewnętrznej), w którym nie stwierdzono materiału zabytkowego. 

Dla wyjaśnienia tych problemów należy przeciąć ·całe wnętrze grodu. 
Poza tym ko.niecme jest kontynuowanie wykopu w kierllinku zachodnim 
dla stwierdzenia na tym odcinku przebiegu pozostałych dwóch wałów 
i fos oraz znalezienie wejścia do grodu. 
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$TRZELCE, pow. Mogilno patrz epoka brązu 

STRZELCE DOLNE, 
pow. Bydgoszcz 

Muzeum im. :Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

'· l 

Badania prowadził mgr Czesław Potemski. Finansowało Mu
zeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Piąty sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Grodzisko badane było w latach 1965 do 1970, z przerwą w roku 1968. 
T~goroczny sezon był ostatnim na tym obiekcie. Grodzisko należy do typu 
wyżynnych, cyplowych ze stożkiem. 'Położone jest na wysoczy.źnie moreno
wej, około 500 m na wschód od drogi Fordon-Włóki. Wyniesiona jest kil
. kanaście metrów nad ,poziom otaczają·cy.ch pól, długość majdanu. grodziska 
. wynosi 65 m, szerokość 30 m przy stożku, 44 m w części południowej. 

Stożek wyniesiony jest nad poziom majdanu około 8m. 

W trakcie pięcioletnich badań uzyskano pełny przekrój przez gro
dzisko wzdłuż osi pólnoc-\l)Ołudnie i wschód-zachód. Nadto na przedłużeniu 
osi póŁnoc-południe, na pólnocnej stronie stożka założono wykop o długości 
12 m, szerokości '2,5 m, potwierdiil: on wcześniejsze wniooki odnośnie 
.chronologii Qbiektu, który został usypany prawdopodobnie w późnym 
średniowieczu. 

W czterech punktach uchwycono wał obronny, który składał się z jądra 
glinianego, najprawdopodobniej licowanego na zewnątrz belkami drew
nianymi. Uchwycono też suchą fosę o szerokości 4 m, przy czym w połud
niowej i zachodniej części grodziska w fosie znajdowały się zwalone 
konstrukcje naziemne wału. Wał zbudowany był w konstrukcji przekład
kowej. Wysokość jądra wału od dna fosy wynosi 3,4-3,7 m. 

Warstwy osadnicze, wraz z nikłymi śladami konstrukcji drewniany<:h 
·domostw, •przebiegają wzdłuż wewnętrznego li-ca wału. W centrum maj
danu nie stwierdzono warstwy osadniczej . 

. znaleziono kilkanaście tysięcy fragmentów .ceramiki, m. in. naczyń 
glinianych ręcznie lepionych, kształtu doniczkowatego, bez wyodrębnionej 
szyjki i brzegu, naczyń ręcznie lepionych górą obtaczanych z br~uścem 
baniastym łagodnie przechodzącym w szyj:kę, z krawędzią wylewu za

. okrągloną. Znale~iono 157 zabytków żelazny·ch, kościany-ch, rogowych, gli
nianych i kamiennych, w tym 5 żelaznych grotów strzał z tulejką, 4 frag
menty grzebieni. 

, Na specjalną uwagę zasługuje -malezienie w roku 1966 srebrnego 
dirhemu arabskiego, a w .roku 1969 skarbu siekańcowego srebrnego, który 

·:podobnie jak pojedyńczy dirhem, zalegał w warstwie kulturowej. Skarb 
znajdował się zapewne w naczyruu glinianym, które jednak znaleziono 
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w stanie szczątkowym. _.Na skarb składały się następujące przedmioty: 
l dirhem, l połowa dirhemu, 21 fragmentów dirhemów oraz 7 fragmen
tów ozdób srebrnych. Na podstawie wstępnej analizy dirhemów arabskich 
!)karb można d_atować na połowę IX wieku. 

:W .czesne formy -ceramicme ·w · zestawieniu z niektórymi zabytkami 
i zakładem stratygrafi·cznym pozwalają na wstępne ustalenie. dolnej gra
nicy chronol~gkznej grodu w Strzelcach Dolnych na przełom VII/VIII wie
~u. 

Gól'ną granicę chronologicmą wyznacza warstwa ze śladami pożaru, 

nąjlepiej czytelna rw dookolnej fosie. Wa~stwy te udało się nawi~zań do 
·warstw kulturowy,ch występujących na majdanie i na podstawie -ceramiki 
oraz materiału ·zabytkowego można·ją odnieść do pierwszej połowy XII 
~eku. Wydaje się; że Bolesław Krzywousty po zdobyciu Wyszogrodu 
(~rodzisko w Fordonie pow. Bydgoszcz) oblegał Strzelce Dolne a potef!t 
dól;>iero Nakło. . . . 

Grodzisko w Strzelcach Dolnych statnowi niezwykle ważny obiekt 
osadniczy, który wypełnia dotychczasową lukę między schyłkiem Zam-

. czyska (p'ołowa.' X wieku) a początkiem Wyszogrodu (koniec XI wieku). 
Ciekawy układ stratygraficzny, bogaty materiał zabytkowy pozwoli, . po 
jego szczegółowym opracowaniu, na wyciągnięcie szerszych wnio~ków 
na temat dziejów osadnictwa na terenie k_asztelanii wyszogrodzkiej we 
wczesnyth średniowieczu. 

- W trakcie badań powierzchiniowych odkryto m. in. dwie osady otwarte, 
:-YS_Ę>?łczesne grodo:Wi, które bę~ą ,baqane w roku 1971. . 

. \ 

SpRAZ, pow. Łapy Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych rw Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Chilmon. Finansował WKZ 
w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko wczesno
średniowieczne, płaskie. 

Cmentarzysko położone jest w odległości około 50 m na zachód od 
grodziska. 

Zbadano działkę o powierz-chni 3,5 x 4,5 m. Znaleziono tu 10 grobów 
z; pochówkami szkieletowymi o orientacji wschodnio-zachodniej, czaszkami 
w kierunku zachodnim. Niektóre ze szkieletów wy,posażone były w brązo
we kabłączki esowate, naszyjniki z paciorków szklanych lub w zausznice 
brązowe. Cmentarzysko w Surażu materiałem brązowym, ·ceramiką, for
mą grobów i pochówkiem nawiązuje do XII/XIII-wiecznych stańowisk 
tego typu. 
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Zakład Archeologii . .Wielkópols]p 
i Pomorza Instytutu Historii Kultw
ry Materialnej PAN w Pozn~niu · · 

Badania prowadził dr Władysław Łosiń:ski. Finansował IHKM 
PAN. Szósty sezon badań. Cmentarzysko wczesnośredniowiecz
ne HX w;). Ślad osadnictwa z okresu brązu i neolitu.. ~ · I 

Kontynuowano rozkopywanie mogił Nr 6, 7 i 12 oraz podjęto eksplo
rację kurhanu 24/18. Badane kurhany zostały usypane z piasku. Ich pod
stawę tworzyła warstwa popiołu i spale:nimly. Jedynie w jednej mogile 
odkryto pozostałości grobu. Był to pochówek ciałopalny, jamowy bez re
sztek stosu. Inny grób ciałQpalny odsłonięto między kurhanami. Był to 
grób warstwowy, z resztkami stosu o wymiarach 3,5 x 1,0 m. W skład 
wyposażenia wchodziły naczYIIlia gliniane oraz kilka przedmiotów żelaz
nych. Ceramika oraz przedmioty żelazne znaleziono również w nasypach 
mogił oraz u ich ,podnóży. Poniżej kurhanów natrafiono na ślady osad;
nictwa z okresu neolitu i epoki brązu. 

ŚWIECK STRUMIANY, 

pow. Wysokie Mazowieckie 
Muzeum Okręgowe w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Danuta Jaskanis. Finansowało Mu
. zeum Okręgowe w Białymstoku. Trzeci sezon badań. Cmenta

rzysko płaskie, szkieletowe z okresu :wczesnego średniowiecza. 

Przeprowadzono ostatni etap badań na cmentarzysku wchodzącym 
w skład zespołu osadniczego. Celem prac tegorocznyny.ch było uchwyce
nie zasięgu obiektu od strony południowej. Tak jak w latach poprzednich 
granicę cmentarzyska i z tej ·strony wyznaczał ślad po ogrodzeniu kon
strukcją słupową. Cmentarzysko założone zostało więc na przestrzenj 
w przybliżeniu kwadratowE;j o wymiarach 40 x 40 m, w .bezpośrednim 

sąsiedztwie grobu i osady. W końcowym etlłlpie użytkowania lokowanie 
grobów przekroczyło ogrodzenie od strony wschodniej oraz wkroczyło 
na wał zewnętrzny grodu, powodując wydłużenie się cmentarzyska po osi 
wschód~zachód. 

Odkryto 114 grobów szkieletowych jamowych zalegających w trzech, 
niekiedy czterech poziomach w układzie rzędowym. Przekvoje wzdłuine 
i poprzeczne grobów pozwoliły na uchwycenie w :niektórych grobach wy
raźnych śladóvt", trumien dr.ewnianych oraz podrkładow drewnianych (no
sideł?) łączonych poprzecznie małym okrąglakiem. W kilku grobach stwier
dzono występowanie w regułamych odstępach wzdłuż krawędzi j~, 
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gwoździ żelaz.nych. Tak jak w latach poprzednich inwentarz wystąpił 
w 50 proc. grobów. Stanowiły go ozdoby i części stroju oraz bardzo licz
nie występujące małe nożyki. Najlicz.niejszą .grupą tworzą róŻinorodnej 

formy i barwy paciorki ze szkła przezroczystego i nieprzezroczystego 
oraz kabłączki skroniowe esowate z brązu oraz cyny. Do interesujących 
znalezisk należą zausznice ażurowe z trójczłonowo skonstruowaną plecion
ką oraz jeden egzemplarz zawieszki zoomorficznej z brązu. 

Poza grobami ujawniono szereg skupisk kości pojedyńczych i prze
mieszanych, powstałych zapewne przez niszczenie grobów wcześniejszych 
wkopami jam grobowych z późniejszego okresu. Stąd też li<!z.n'ie występu
jący materiał zabytkowy nie związany z konkretnymi grobami. Interesują
cym też faktem było odkrycie jedynego na tym ·Cmentarzysku ciałopalnego 
g'robu popieLnkowego. Kości złorone były w naczyniu dużych rozmiarów, 
ob~czanym na kole. Grób ciałopalny Zlnajdował się w zachodniej części 

·cmentarzyska, gdzie odkryto na przestrzeni wydzielonej między grobami 
ślady po budowli napowierzchniowej. Są nimi pozostałości po słupach o 
ściosany.ch końcach tworzące zarys prostokąta o wymiarach <!a 5,60 m 
na 9 m skierowanego osią dłuższą z północnego za.chodu na południowy 
wschód. Być może, że słupy te były elementem .pomocniczym ,przy wzno
szeniu budowli :konstrukcji zrębowej. 

ŚWIETY KRZYZ (Łysa Góra) 
pow.Kielce 

TRZEMESZNO, pow. MogiLno 

patrz średniowiecze 

Muzeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu. 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. Finansował WKZ 
w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Wczesnośredniowiecze, 

średniowiecze. 

Badania miały <!harakter weryfikacyjny. Prowadzono je na dwóch do
mniemanych grodziskach wczesnośredniowiecznych. 

l) Wzgórze na byłym cmentarzu ewangelickim przecięto wykopami son
dażowymi wzdłuż osi północ - południe. W wykopach nie stwierdzono 
śladów sztucznych konstrukcji obronnych. 

2) W wykopach załoronych na tzw. "Górze św. Izydora" nie stwierdzo:no 
śladów sztucznych konstrukcji obronnych. Występujące tam licznie 

· ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych znajdują się na wtórnym zło

żu. 
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3) Przeprowadzono badania ratownkze w wykopach usytuowanych za 
budynkiem Liceum Ogólnokształcącego. Występujący tam na głęboko
ści l m 1bruk, ułożony z polnych kamieni, leżący miejscami na .calcu, 
jest prawdopodobnie pozostałością po średniowiecznym placu przykla
sztornym. 

TUMIANY, pow.Olsztyn 

Stanowisko l i 2 

Zespół do Badań Etnogenezy Siowian 
w Polsce północno-wschodniej Insty
tultu Historii Kultury Materialnej 
PAN w Warszawie. 

.. 
Badania prowadził dr Krzysztof Dąbrowski. Finansował IH~M 
PAN i WKZ w Warszawie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
i . osada z V-VIII w. n. e. 

Na stanowsiku l (Most) przebadano 644 m 2, w tym 400 m2 pod 
względem archeologicznym całkowkie jałowych. Wyeksplorowano 39 gro
bów ciałopalnych, w poważnym stopniu zniszczonych, w tym 36 jamo
wych i 3 popieLnicowe. Zbadano 6 pochówków koni, z czego 5 zawierało 
po dwa szkielety tych zwierząt. Groby dałopalne obok fragmentów naczyń 
zawierały zdobione zapimki brązowe, sprzączki, klamry, brązowe i srebr
ne 'okuda różnych części uprzęży, ,paciorki szklane, a także drobne przed
mioty użytku gospodarskiego. Przy szkieletach koni znajdowano wędzid
ła żelazne, grzebienie, nożyce żelazne, sprzączki i róime drobne elementy 
z brązu i srebra zdobiące rzemienie uprzęży. Na głowie konia 11/70 za
chowały się resztki bogato zdobionej uzdy, pozwalające na ścisłe odtworze
nie jej wyglądu. 

Obok tzw. "Rybaczówki" na stanowisku 2 przebadano 103,5 m 2 od
krywając .dwie jamy z bogatym inwentarzem ·ceramkmym. W jamie 
2/70 odkryto również ·brązową zapinkę z podwiniętą nó~ą. Stwierdzono 
że nad jeziorem, przy zabudowaniach "Rybaczówki" znajdowała się osada 
zapewne ws,półezesna cmentarzysku. Stanowisko to wymaga dalszych ba
dań . 

. W pobliżu szkoły podstawowej w Tumianach wykop sondażowy o 
powierzchni 25 m 2 ujawnił brak warstwy kulturowej oraz jakichkolwiek 
śladów obiektów archeologi-cznych. Tym samym ustalono, że sąsiadujące 
z cmentarzyskiem od strony południowo-wschodniej wmiesienie jest jało
we pod względem archeologkz,nym. 

Trzecia kampania wykopaliskowa w Tumianach w 1971 r. powinna 
zakończyć badania cmentarzyska na stanowisku l , a także przynieść peł
niejsze rozpoznanie osady położonej koło "Rybaczówki". 



TYNIEC, pow. Kraków 

$tanowisko l 
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Komisja Archeologiczna Oddziału 

PAN w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr Andrzej Zaki. Finansowała Komisja 
Archeologiczna PAN. Sezon wykopaliskowy pierwszy. Osada 
otwarta, wczesne średlniowiecze. Osada (i grób) z okresu la
·teńskiego .i wpływów rzymskich. 

W wyniku systematycznych badań powierzchniowych, prowadzonych 
od paru ~at na prawym brzegu Wisły pomiędzy doliną Wilgi i Skawinki 
(fragment badań mikroregionalnych), odkryto w Tyńcu - poza wzgórzem 
klasztornym - ślady czterech o.sad, istniej ący<:h przypuszczalnie w róż
nych fazach wczesnego ś·redniowiecza. 

Wydnek terenu najstarszej osady, leżącej na południe od lesistego 
pasma Wielogór '(stanowisko l, na Wąwozie, pole St. Janika i sąs.), pod
dany ·został wstępnym _ ,pracom wykopaliskowym. Na przestrzeni 1,1 ara 
ujawniono 3 nieckowate jamy kulturowe z licznymi zabytkami ruchomy
mi. Znaleziono fragmenty •ceramiki ręcwie lepiooej ( w tym prażnice 
i formy zbliżone do typu praskiego), a także obtaczanej, niekiedy bogato 
ornamentowanej, pozbawionej znaków garncarskich, sporady.czmie noszą
cej odciski osi koła. Spory był wśród nich odsetek okazów z serii tzw. 
ceramiki białej . . Lnne zabytki reprezentowały. sprzączka i dwa noże żelazne, 
których technologia zbliża się do cech wyrobów wiślańskich z w. VII-IX 
{bad. J. Piaskowskigo), grudy żużla żelawego, przęśliki gliniane, ryke, 
i . szydła kościane, półfabrykat ~ogowy, fragmenty kamieni żarnowych 
i osełek. 

Chronologię osady odnosić można roboczo do I fazy wczesnego śred
ii):iowiecza w Małopolsce {500-800) lub najdalej do początków fazy II 
(700-950). Prace wykopaliskowe będą kontyrmowane. 

W toku prac wykopaliskowych na śladach wczesnośredniowiecznej osa
dy na Wąwozie (stanowisko l) odkryto sporo zabytków z okresu lateń
skiego i wpływów rzymskich. Poza fragmentami cerami·cznymi przypomi
nającymi formy późnołużyckie (podkładki "talerze") znaleziono skorupy 
typowych naczyń kultury celtyckiej (m. in. flaszy i ·ceramiki malowanej) 
oraz ułamki okazów zbliżonych do zabytków kultury przeworsklej z ele
mentami puchowskimi i ceramiki siwej toczonej na kole. Natrafiono też 
na przęśliki gliniane, noże żelazne i drobne wyroby krzemienne, które -
wespół z paroma ułamkami mało charakterystycznej .ceramiki - mogą 

sygnalizować istnienie komponenty neolitycznej. 

Na szczególną uwagę zasługuje owalny nasyp kamienny o średnicy dłuż
szej powyżej 5 metrów., odsło11ięty tuż pod warstwą orną. Ze względu 
na trudne warunki atmosferyczne pod koniec sezonu badawczego ten 
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un~katowy, przypuszczaLnie nekropolkz,ny obiekt z okresu lateńskiego 
lub rzymskiego (?) nie został w peŁni wyeksplorowany. 

Badania zostaną wznowione z wiosną roku 1971. 

WARSZA W A-Łazienki 

WĘGIELSZTYN, 

pow. Węgorzewo 

patrz średniowiecze 

Katedra Archeologii Pradziejowej 
i Wczesnośredniowiecznej Uniwersy
tetu Warszawskiego 

Badaniami kierował dr Jerzy Okulicz. F.ilnansowała Komisja 
SłowianOZID.awcza Komitetu Nauki i Techniki PAN. Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

W ramach akcji sondowania grodzisk na terenie województwa olsztyń
skiego przeprowadzono prace wykopaliskowe na grodzisku .pruskim 
w Węgielsztynie, pwo. Węgorzewo. Wykop o wymiarach 2 x 6 m założono 
w południowej partii majdanu z częściowym uwzględnieniem wału. W 
części północnej wykopu, a więc od strony wnętrza .grodziska odsłonięto 
grubą (ca l m) warstwę kulturową deronobrunatnej barwy, zawierającą 
liczne, drobne fragmenty ceramiki, grudki ·.polepy, węglę drzev.ine .i ko.§ci 
zwierzęce. Na spągu tej warstwy, na głębokości ca 90 - 105 ·Cm odsło
nięto poziom bruku kamiennego, ułożonego na glinie calowej. Materiał 

ceramiczny pochodzący z warstwy ma charakter niejednolity co świadczy 
o jej przemieszaniu. Występuje tu bowiem zarówno .ceramika wczesno
żelazna ja:k i prawdopodobnie z okresu wpływów rzymskich oraz z wcze
snej fazy okresu wczesnego średniowiecza. Najpóźniejsza ceramika, toczo
na i obtaczaJna, zresztą bardz·o nieliczna, zalegała jedynie na samym dnie 
opisanej warstwy, tz.n. na poziomie bruku kamiennego. 

Uchwycony fragment wału daje pewne wyobrażenie o jego budowie. 
Przede wszystkim obserwuje się jego dwufazowość. Faza. .Pierwsza to 
umocnienia drewniane, po których zachowała się ca 20-centymetrowa 
warstwa spalenizny z wyraźnie czytelnymi, podłużnymi bierwionami. 
Poziom ten zalegał na stopie wa'łu, na głębokości 110-130 cm od jego 
obecnej wysokości. Z warstwy spalenizny pochodzi kilka zaledwie frag
mentów ceramiki ręcznie lepionej o wczesnym charakterze. Ponad nią 
zalegał nasyp glinianoziemny o niejednolitej barwie i budowie? z cerami
ką również przemieszaną z tym, że skorupy obtaczane zalegały raczej 
w górnych partiach wału. Wierzchni poziom wału tworzyła czerwona 
warstwa silnie przepalonej polepy, która uległa obsunięciu i spoczywa 
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obecnie na zboczu wału. Polepa ta świadczy o powtórnym pożarze gro
dziska. 

Grodzisko jest interesującym obiektem kilkufazowym i dobrze zacho
wanynl. Na podstawie niewielkiego materiału ceramicznego można WIIlOsić, 
że najstarsze warstwy, znajdujące się na złożu wtórnym pochodzą z wcze
snej epoki żelaza i z pierwszych wieków n.e. Następnie reprezentowana 
jest wczesnośredniowiecz,na ·ceramika lepiona ręcznie (VI-XI w.) i ce
ramika obtaczana na kole typu marowieckiego z końca XI i XII-XIII w. 
Dokładniejsze ustalenie ·chronologii pozostawić należy do czasu zbadąnia 
wię):l::szej przestrzeni obiektu. 

WIDORADZ, pow. Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansowało Mu
zeum Ziemi Wieluńskiej. Czwarty sezon badań. Grodzisko 

wczesnośredniowiecz.ne i średniowiecz.ne. 

Tegoroczne badania prowadz·one były na terenie majdanu w sąsiedz
twie wykopów z roku 1969. W każdym z przebadany·ch odcinków znajdowa
ły się w obrębie warstwy I mniej lub bardziej zagęszczone bruki kamien
ne, którymi zapewne wykładano dziedziniec zamkowy z uwagi na dużą 
wilgotność podłoża. Pornadto w warstwie tej znaleziono - tak jak w po
przednich latach- dużo ułamków naczyń, kości zwierzęcych oraz zabyt
ków metalowych, głównie groty bełtów, noży i różnych okuć. 

W licznej grupie ·ceramiki z·nalazł się fragment naczynia zasobowego 
o szerokim i zgrubiałym brzegu, prawdopodobnie ręcznie lepionego. W 
przeważającej większości wypadków, na kołnierzach naczyń obtaczanych 
obserwujemy .w dalszym ciągu zdobienie ornamentem falistym. 

Warstwa LI, zalegająca pod warstwą ,pierwszą, datowana dotychczas 
na V - VI wiek, dostarczyła w bieżącym roku dość bogateg,o materiału 
ceramicznego. Pod tą warstwą natrafi,ono w jednym z odcinków na nie
wielką jamę kształtu gruszkowatego, której ścianki wyłożone były gałąz
kami, niemal całkowide już spalonymi. Wnętrze jamy wypełniał jasny 
iłowaty piasek (taki sam jak ·calec), w którym znaleziono fragmenty kil
ku naczyń ręcznie lepiony.ch. Glina była słabo wypalona i zawierała gru~ 
bą domieszkę. Sposób wykonania tych naczyń zdaje się potwierdzać do
tychczasową .ch:mnologię warstwy II. Przy eksploracji tej jamy odniosiło 
się wrażenie, że stanowiła ona rodzaj jakiegoś schowka. 

W przyszłym roku badania będą prowadzone jeszcze na terenie 
majdanu i wałów IV i III. 
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WIERZBlCA, pow.Szydłowiec Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badlłnia prowadziła mgr OLga Lipińska. Fililansowało P.M.A. 
w Warszawie. Drugi sezon .badań. Osada z ostatniej fazy okresu 
wczesnośredniowiecz.nego i okresu średniowiecznego. 

Tegoroczne prace wykopaliskowe miały w dalszym ciągu charakter 
badań sondażowych, uwarunkowany·ch specyfiką terenu. Stanowisko znaj
duje się na stoku liliewysokiego .wzgórza. 

· Skutkiem prz~prowadzonej wiosną br. sieci wykopów melioracyjnych 
u podnóża udało się ustalić, że warstwa kulturowa występuje jedynie 
w części położonej bliżej kulminacji wzgórza. Aby zbadać zasięg jej wy-

' 
stępowania w kierunku zachodnim, załoilano rów :sondażowy o wymia-
rach 19 x 2m, w odległości 11,5 m na zachód od sondaiŻu z 1969 r. 
Podłoże geologi·czne stanowi tu margiel wapienny występujący na głębo
kóści Qkoło 70/75 ,cm od powierzchni wykopu. :Nad nim, prawie na ·całej 

przestrzeni rowu zalegała warstwa przemieszanej ziemi, zawierającej ce
ramikę średniowieczną i nowożytną. Jedynie w północnej części rowu od
słonięto warstwę ciemnej ziemi ze śladami spalenizny i cerarniką XIII/ 
XIV -wieczną. Poszerzono sondaż w tym kierunku wykopem mającym 
wymiary 3 X 5 m. Natrafiono jednak na liczne wkopy nowożytne ze zna
leziskami ty,pu militarnego, które ·znisz•czyły .prawie całkowicie warstwę 
wcześniejszą. . 

Drugi wykop o wymiarach 5 X 6 m założony jeszcze bliżej kulmina
cji wzgórza, nawiązując do rowu sondażowego z 1969 r. W wykopie tym 
wystąpiła dalsza część obiektu odkrytego w roku ubiegłym, a także jama 
w kształcie owalnym, z dużą ilością kości zwierzęcych, oraz ·Ceramiki da
towanej wstępnie na wiek XIII. Bonadto z jamy tej pochodzi 5 nożyków 
żelaznych. W południowej części wykopu stratygrafia została zakłócona 
przez wkopy: średniowieczny i nowożytne. Badalilia tegoroczne dostarczyły 
duże ilości ceramiki, kQści zwierzęcych przedmiotów żelaznych, oraz 
osełkę z łupku. 

Na terenie Wierzbicy prowadzi się także badania powierzchniowe, 
podyktowane interesującą przeszłością tej osady, potwierdzoną źródłami 
historycznymi dotyczącymi przełomu XII/XIII i XIII w. 

WISLICA, pow. Busko Zespól Blł!dań nad .Polskim Srednio
wieczem Uniwersytetu W arszawslkie
go i Polit echnilki Wa<rSzawskiej w 
Warszawi·e 

Badania prowadzili mgr inż. arch. Stanisław Michno i mgr 
Krzysztof Ciuk. Finansował WKZ w Kielcach. Nadzór archeolo
giczno-architektoniczny wykopów budowlanych w roku 1970. 
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. .. Nadzorowane prace w wykopach budowlanych w .obrębie miasta śre
dniowiecznego i nowożytnego. 

. Wykop l o wymiarach 15 x 10 m wykonany został pod fundamenty 
DOmu Nauczyciela, w odległości około 50 m na zachód od nowej szkoły, 
na obszarze stanowiska określanego jako Kościół św. Marcina. Warstwa 
kulturowa o łącznej miąższości l do 1,6 m, leżała bezpośrednio na skałce 
gipsowej. Oprócz współczesnego zawierała dwa poziomy: nowożytny i czę
ściowo zniszczony średniowieczny, przecięte wkopami. W narożniku pół
nocno-wschodnim rodsłonięto 1nikle ślady warstwy wczesnośTedniawiecznej, 
datowanej wstępnie, na podstawie fragmentów naczyń glinianych, na 
XII-X IIIwiek. Ceramikę nowożytną można datować na wiek XVI-XVII. 
Teren ten był przypuszczalnie zalewany okresowo przez Nidę, o czym 
wydają się świadczyć sedymenty rzeczne w południowej części wykopu. 

Wykop 2 o wymiarach 4,5 x 12 m wykonany został pod budynek miesz
kalny przy ul. Targowej 12. Przeprowadzono obserwację profilów północ
nego, połudnfowego. oraz wschodniego. Dokopano do calca warstwę przy 

})rofilu wschodnim. Przedłużono wykop o 2,5 m w kierunku południo
wym, celem uchwycenia pierwotnej linii zabudowy północnej .pierzei ul. 
Targowej. Stwierdz·ono istnienie wyraźnie rysujących się dwóch pozio
:rp.ów osadniczych. Na głębokości 1-1,20 m od obecnej powierzchni znaj
dowała się warstwa przepalonej polepy i drewna z dużą liczbą fragmentów 
przepalonych naczyń glinianych, przeważnie garnków i mis z białej gli
ny, wstępnie datowanych na XV-XVI wiek. Drugi poziom osadniczy 
o bardzo podobnej strukturze, leżał na głębokości 1,80-2,40 m. Znale
ziono bardzo małą liczbę zabytków. Odsłonięto w nim resztki przepalo
nych konstrukcji drewnianych, przypuszczalnie pochodzących z chaty. 
Pod tą warstwą na głębokości 2,50 m znaleziono denar jagielloński. Ze 
względu na możliwość oberwania się ściany wykopu w sąsiedztwie jezdni 
ni:e eksplorowano tej części do calca. Z tej przyczyny nie uchwycono gra
nicy pierzei północnej. 

WITOSTOWICE II, 

pow. Strzelin 

Zakład PolS'kiego Atlasu Archeolo
gicznego Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie. 

Badania prowadziły mgr Irena Górka i mgr Ludmiła Paderew
ska. Finansował WKZ we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Gro
dzisko wczesnośredniowieczne (IX-XI w.), osadnictwo kultury 
łużyckiej. 

Kontynuowano badania na majdanie grodziska. Przebadano ogółem 
około 30 m2• 

Wykopaliska objęły dwa· obiekty wczesnośredniowieczne Nr 4 i 6, 
sygnalizowane w ubiegłym roku. Obiekt Nr 4 był półziemianką o wymia-
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rach około 3,5 x 2,5 m z silnie zniszczonym paleniskiem. Obiekt Nr 6 
stanowił plec zagłębiony w ziemię, zbudowany z kamieni, o wymiarach 
2 x 1,4 m, zachowana głębokość około 85 cm oraz przylegająca do niego 
wydłużona jama o wymiarach około 2,5 x 1,4 m, wypełniona warstwami 
popiołu. 

Przebadano również 5 obiektów starszych (niewielkie jamy) związane 
z osadnictwem kultury łużyckiej. 

Materiał zabytkowy stanowi głównie ceramika, poza tym znaleziono 
nieliczne przedmioty żelazne (noże, uchwyt wiadra), przęśliki, fragment 
óśełki oraz nieliczne fragmenty kości zwierzęcych. . 

WIZNA, pow. Łomża Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P.P. PKZ Oddział w War
szawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof J aniszowski. Finansował 

WKZ w Białymstoku. Czwarty sezon badań. Grodzisko i zamek 
-XII-XVII w. 

Kontynuowano eksplorację 40 m wykopu prowadzonego przez wał 
północny i północną część majdanu. Odsłonięto układy warstw zalegają
cych do głębokości 650 cm. Południowy fragment wału zbudowany jest 
z gliny, drewna i kamieni. Różni się on od części północnej wykonanej 
z piasku rzecznego umacnianego drewnem. Fortyfikacje zimno drewniane 
wznoszone były w kilku fazach począwszy od XII w., aż do XV w. Na
stępnym etapem budowy były fortyfikacje murowane. Odsłonięto 3 m 
szerokości odcinek muru kamienno-ceglanego wykonanego z granitów 
wiązanych zaprawą glinanią, miejscami wapienną. Porównanie pomiarów 
cegieł występując;ych w murze zamkowym ·~ cegłami znajdującymi się w 
kościele wizneńskim wykazało bliskie analogie. Zarówno stratygrafia, jak 
i pomiary cegieł maz ruchomy materiał zabytkowy, określają chr·onologię 

muru na przełom XV-XVI w. Jego całkowity przebieg nie jest znany. 
Wstępna analiza konstrukcji wykazała, że odkryto fragment muru obwo
dowego wchodzącego w skład umocnień ·zamkowych. 

Oprócz badań wykopaliskowych przeprowadzono rozpoznanie kilku 
fragmentów góry zamkowej przy pomocy ręcznych wierceń. Badania w 
południowej cz~ści obiektu pomiędzy wałem obronnym i fosą wykazały, 
że przebieg fosy nie był zmieniany od chwili uregulowania odpływu wód 
z bagna znajdującego się w pobliżu. W roku 1971 badania będą kontynuo
wane. Flanuje się odsłonięcie przebiegu muru ·obwodowego oraz zdefinio
wanie poziomów użytkowych dziedzińca. W dalszym ciągu postuluje się 
wyłączenie terenu spod uprawy rolnej. 
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WOLIN 

Stanowsika I 

Pracownia Archeologi~na Instytutu 
Historii Kultury Materialnej PAN 
w Wolinie. 

Badania prowadzili dr Władysław Filipawiak i mgr Jerzy Woj
tasik. Finansował IHKM PAN, WKZ w Szczecinie i Muzeum 
Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Badania <:entrum wczesna
średniowiecznego miasta Wolina. 

Celem badań jest poznanie najstarszego osadnictwa spodziewanego na 
kulminacyjnym wzniesieniu w mieście oraz szerokopłaszczyzno~ spene
trowanie wczesnośredniowiecznego Wolina przed zabudową, która nastąpi 
w najbliższym czasie. 1 

Założono wykop 6 i czteroarowy w kwadracie (ary 1610, 1611, 1660, 
1661). W bieżącym roku usunięto częściowo gruz z aru 1611 i rozpoczęto 
intensywnie eksplorację aru 1.660. 

Pod warstwą gruzu na arze 1660 (warstwa I) odkryto pierwsze kon
strukcje drewniane, bardzo słabo zachowane i warstwę kulturową zawie
rającą ceramikę średniowieczną, wczesnośredniowieczną oraz zabytki że
lazne, ścinki skóry i fragmenty obuwia. Bezpośrednio pod tą warstwą za
legały nowe konstrukcje drewniane z dość czytelnym śladem domu zrę
bowego (fragment) w północno-wschodniej części aru. Odkryto tu zabytki 
analogiczne, jak w warstwie poprzedniej. 

Dalsza eksploracja pozwoliła odsłonić dwie następne wartstwy kon
strukcyjne ze śladami domów również zrębowych z paleniskami kamienny
mi. W warstwie oznaczonej jako V odkryto liczne zabytki z żelaza, skórę, 

pojedyńcze paciorki bursztynowe, szklane, rogowe, przęśliki. Masowo WY,
stąpiła ceramika i kości zwierzęce. Warstwa V charakteryzowała się bra
kiem ceramiki średniowiecznej co skłania do datowania jej na XII wiek, 
ewentualnie przełom XII/XIII. 

Dzięki badaniom w roku 1970 uzyskano bardzo interesującą straty
grafię obrazującą rozwój miasta od XII do XIX w., szczególnie w zakresie 
zabudowy wewnętrznej. 

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane w 1971 r. 

WROCŁAW-Księże Wielkie 

ZA WIDOW, pow. Lubań 

patrz epoka brązu 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznychi we .Wrocławiu. 

Badania prowadziła mgr Emilia Kihl-Byczko. Finansował Wy
dział Oświaty i Kultury PPRN w Lubaniu. Pierwszy sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 
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, . ·. Przeprowadzono krótkotrwałe badania ratownicze na grodzisku. 
Obiekt położony jest na skalistym wzgórzu o wysokości270m n.p.m., oto
czony z trzech stron rzeką Zrenicą, w odległości 0,5 km na południowy 
wschód od rynku w Zawidowie. 

: N a płasko ściętym stożku grodziska stanowiącym najwyższy punkt 
terenowy założono 2 wykopy sondażowe na osi N-S o wymiarach 4 x 2 m 
i 1,5 x 2 m. Wykop Nr 3 wytyczono w odległości 15 m w kierunku za
chodnim od stożka, na niższym wzniesieniu, o wymiarach 3,5 x 1,5 m. 
Wykop Nr 4 o wymiarach 1,5 x 3,5 m założno w odległości około 40 m 
na zachód od :wykopu I. 

· W żadnym z wykopów nie · stwierdzono występowania warstwy kul
turowej i nie uzyskano żadnych zabytków ruchomych. Natomiast w fosie 
na głębokości 0,25 m znaleziono 2 fragmenty naczyń wczesnośrednio
wiecznych. 

Badania będą kontynuowane w najbliższym sez~>nie wykopaliskowym. 

ZUKOWICE, pow. Głogów 

Huta Miedzi "Głogów" 

Muzeum Hutn'i!ctwa i Odlewnictwa 
Metali Kolorowy,ch w Glogowie 

Stanowiska l i 2 
· •• t 

Badania prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. Finansowała 
Dyrekcja Huty Miedzi "Głogów". Czwarty sezon badań. Sta
nowisko wielokulturowe- okres wp'ływów rzymskich (II-III 
w.) i okres wczesnośredniowieczny (koniec X-XI w.). 

W bieżącym roku przebadano 180 arów. Wyeksplorowano 141 obiek
t~w w tym 52 datowane są na II-III w. n.e., 50 na okres od połowy V w. 
do końca VI w. i 39 obiektów na koniec X oraz XI w.; w zespołach z połowy 
V- do końca VI w. na uwagę zasługują dwie kuźnie z piecami do uszla
chetniania żelaza. Jeden piec zbudowany był na rzucie prostokątnym, dru
gi owalny. Obie kuźnie posiadały ponadto kamienne kowadła. W kuźni 
z piecem na rzucie prostokąta kowadło znajdowało się w narożniku, w dru
.gim.wypadku było to kowadło wolnostojące. Pod nim znaleziono rozklepa
ną monetę. Z zabytków datowanych na V-VI w. wyróżnić należy grzebień 
daszkowaty, tygiel odlewniczy, obcęgi kowalskie. Wydobyto również znacz
Qą . ilość ceramiki. Wśród zabytków z II i III wieku na uwagę zasługują 
szczypczyki brązowe i fibule. 

Badania prowadzone na przestr:zeni 5 arów. Wyeksplorowano 8 o
biektów datowanych na XI-XII w., w większości jamy zasobowe oraz 
4 jamy rzymskie. Wśród zabytków wczesnośredniowiecznych uwagę zwra
cają wyroby żelazne takie jak talerze, nożyce, noże, klucze itp. W zespo-
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łach rzymskich występowała głównie ceramika. Przewiduje się kontynua
cję badań w latach następnych. · · · · ... , 

ZUKOWIC~, pow. Głogów 
Huta· , ·,Głogów" 

Stanowisko 5 

.,) 

Muzeum Hutni<:twa i Odlewnictwa 
Metali Kolorowych w Głogowi e ·, 

Badania prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. Finansowała 
Dyrkecja Huty Miedzi "Głogów". Czwarty sezon badań. Osada 

_ w~esnośredniowie~zna (p~zełom V i V~ w.). d 

Wyeksplorowano jeden dom mieszkalny - kuźnię, 30 jam produ~,. 
cyjnych i gospodarczych oraz jedno wolnostojące palenisko i piecowisko 
hutnicze ze śladami 11 dymarek. Chata, zagłębiona około 60 cm od współ
czesnego poziomu, posiadała bardzo prymitywną konstrukcję. W naroż
nikach jej zachowały się ślady po słupach. Ściany wykonane były z ple.
donlki, prawdopodobn'ie wiklinowej ' lub leszczynowej. We wnętrzu znąj:
dował się okrągły piec kamienny do" uszlachetniania żelaza, wokół którego 
zebrano magnesem sporą ilość opiłek żelaznych. Należy przypuszczać, że 
dostały się one do zawartości kulturowej chaty w czasie przekuwania łupy 
żęlaznej. _Ceramika charakteryzuje się ręcznym wykonaniem,. bez użycia 
koła garncarskiego, nielicznymi fragmentami tzw. ceramiki siwej oraz bra
kiem' naczyń -z brzegami zagiętymi do środka. Z innych zabytków na uwagę 
zasługują: fragment formy odlewniczej, część sztabki brązowej, stanowiącej 
surowiec do wyrobu ozdób, wyroby rogowe i kościane. Badania zakończo
no. 

ZU~OWICE, pow. Głogów 

Ifuta Miedzi "Głogów" 

Stanowisko 6 

Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwił 
Metali Kolorowych w Głogowie 

Badania .prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. Finansowała 
Dyrekcja Huty Miedzi "Głogów". Czwarty sezon badań. Osada 

-wczesnośredniowieczna (VII-VIII w.). 

Przebadano 4 ary, na których wyeksplorowano 28 jam gospodar:.. 
czych. Materiał z tego stanowiska stanowi bezpośrednią analogię do za
bytków z Gostyni, znanych z pubH-kacji K. Langenheima. Obok takich sa
mych form naczyń glinianych, znalezione zostały również żelazne talerze 
____; miarki, krzesiwo, grot, strzały łuku, sprzączka prostokątna oraz fni'
gment półkoska. Z uwagi na stosunkowo niewielką odległość od grodu 
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w Gostyni (w linii prostej około 4 km) oraz na analogie formalne zarówno 
ceramiki jak i innych zabytków, stanowisko to datujemy na drugą połową 
VII i pierwszą połowę VIII w. 

ŻUKOWICE, pow. Głogów 

Huta miedzi "Głogów" 

Stanowisko 9 

Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa 
Metali Kolorowych w Glogowie 

Badania prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. Finansowała 
Dyrekcja Huty Miedzi "Głogów". Czwarty sezon badań. Dwa groby lateń
skie, dwie osady wczesnośredniowieczne (koniec V w. poł. VII w., k. X w. 
-pocz. XIII w.). 

Stanowisko 9 znajduje się w odległości 50 m na zachód od stanowiska 
Nr 5. Przebadano 253 ary, na których odkryto dwa groby ciałopalne lateń
skie oraz nawarstwiające się na siebie dwie osady wczesnośredniowieczne 
(k. V w. poł. VII, w.; k. X w. do pocz. XIII w.). Starsza osada wczesnośred
niowieczna wydaje się być kontynuacją osadnictwa na stanowisku Nr 5 
W trakcie badań tego zespołu wyeksplorowano 10 chat mieszkalnych, 135 
jam, 4 wolnostojące paleniska oraz piecowisko z piętnastoma dymarkami. 
Wyeksplorowano również 8 chat i 90 jam datowanych od końca X do po
czątku XIII wieku. 

Konstrukcja domów starszej 'Osady nie odbiegała od podobnej ze sta
nowiska Nr 5. Domy datowane od X-XIII w. były nieckowato zagłębio
nymi półziemiankami, dł. średnio 3 m i szerokości 1,8 m. Wśród form na
czyń glinianych datowanych na pierwszą połowę VI wieku obserwujemy 
odpowiedniki tzw. "typu praskiego"- pierwszego stopnia. Na powierzchni 
tych naczyń widoczne jest wyświecanie części przydennej, będącej konty
nuacją tradycji rzymskich. Cecha ta nie występuje na ceramice po połowie 
wieku VI, natomiast coraz częściej stosuje się koło garncarskie oraz zwięk
sza się ilość motywów zdobniczych. W formach naczyń obserwuje się 

mocniejsze profilowanie. Brzegi mocno wywinięte na zewnątrz, bardzo 
często od strony wewnętrznej posiadają profilowaną krawędź wylewu. 
Wśród starszych zabytków na uwagę zasługuje: fragment szklanego pu
charka, paciorek z karneolu, groty oszczepów, grzebień rogowy mający 
analogię w materiałach czeskich i longobardzkich, noże i inne przedmioty 
żelazne oraz brązowe. Wśród obiektów X-XIII-wiecznych, obok chat wy
różniono jamy zasobowe, które nieraz lokalizowano we wnętrzu, półzie
mianki mieszkalnej, jamy produkcyjne, jamy odpadkowe. W zespołach 
młodszych (X-XIII w.) obok drobnych narzędzi codziennego użytku zna
leziono strzemię, dwa półkoski, odważnik, okucia pochewek noża, kawałki 
bursztynu, placek ołowiany, fragmenty siekier oraz kamienie żarnowe. 
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,, 

.·.·,_ 

Badania prowadziła mgr Anna Wapińska. Finansowało Muzeum 
,, ,__ Archeologicżne w Gdańsku. Pierwszy·.sezon badań. Grodzisko 

średniowieczne (XIV w.). ..1 

Grodzisko wyżynne leżące na lewym brzegu Wisły, 700 tn na północ
ny.:.wschód oci Gńiewu . Znane w literaturze przedmiotu pod nazwą Giiiew:..! 
Dybowo. Grodzisko to w 2/3 zostało zniszczone na skutek niszczejącej dzia
łalności wód rzeki Wisły. Na podstaWie zachowanej części trudno określić 
pie~~otny kształt grodziska (owalne?). Jedynie od strony zachodniej wi
do'dne są pozostałości wału. 

Przeprowadzone badania sondażowe miały na celu ustalenie chrono
logii obiektu. Wykopy sondażowe założ-one w południowej -części grodziska 
ujawniły warstwę kulturową (o miąższościca 0,50 m) zalegającą pod humu
sem silnie przepalonej gliny z dużą zawartością żużla i śladami węgla 
drzewnego . 
. . _Materiał zabytkowy stanowią ułamki ceramiki średniowiecznej (XIV 

wieku.) stalowoszarej, silnie obtaczanej, wylewy naczyń posiadają zaokrą
glone krawędzie, na dnach widoczne są ślady stosowania podsypki. 
Z przedmiotów żelaznych odkryto: gwoździe, 4 fragmenty noży, dłuto, ka
błąk wiadra, fragmenty klamry (?) sztabka żelaza. Poza tym odkryto pół
wY,~wór rogowy i go~ci zwier~ące . 
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Stosunkowo duże nasycenie warstwy kulturowej żużlem oraz przed
miotami żelaznymi sugeruje, iż było to miejsce produkcyjne. 

CHEŁMNO, ul. 22 Stycznia 

(dawna ul. Tkacka) 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopemilka w Toruniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kola. Finansowało Prezydium 
PRN w Chełmnie i Katedra Archeologii UMK w Toruniu. Trze
ci sezon badań. Osada i cmentarzyska średniowieczne. 

Wykopaliska stanowiły kontynuację serii wykopów sondażowych z 
roku 1968 w związku z szeroko zakrojonymi badaniami nad zagadnieniem 
przedlokacyjnego, wczesnofeudalnego ośrodka osadniczego. 

Wykop umiejscowiono w tym roku w pobliżu kościoła św. Jerzego 
(kościół farny), tuż przy budynku szkolnym. Posiadał on rozmiary 6X3 m. 
W trakcie eksploracji warstw osiągnięto głębokość ca 2,50 m. Do głębo
kości 2,20 m występowały warstwy osadnicze zawierające nielicznie mate
riał ceramiczny i kości zwierzęce datowane na okres średniowieczny i no
wożytny. Poniżej, w piaszczystym calcu, natrafiono na zarysy regularnych 
6 wkopów grobowych z zawartością szkieletów, nie posiadających wypo
sażenia. Układ szkieletów względem siebie - równoległy (rzędowy) . ~a 

podstawie układu statygraficznego cmentarzysko można datować na okres 
średniowieczny. 

Odkrycie to przeczy istnieniu w tej części miasta w średniowieczu 

ulicy. 

DĘBNO, pow. Brzesko PracOWtnia Aorcheologiczno-Konser
watorska IP;P . PKZ Oddział w Kra
kowie. 

Badania prowadziła mgr Czesława Ślusarczyk. Finansował 
WKZ w Krakowie. Pierwszy sezon badań. 'Zamek - okres 
średniowieczny i nowożytny. 

Prace archeologiczne prowadzono w skrzydle północnym, na dziedzińcu 
wewnętrznym i zewnętrznym zamku. Punktem wyjścia, do prac na terenie 
skrzydła północnego, były wyniki badań architektonicznych. Ujawniły 
one, że jego część wschodnia, posiada elementy gotyckie, natomiast ~ęść 
zachodnia dobudowana została w czasach nowożytnych. 

Odsłonięto przy obecnej ścianie działowej ciąg dużych płyt wykona
fi~ch z piaskowca. Wśród kamieni, użyte były jako wtórniki, dwa węgary. 
W części północnej płyty częściowo zdjęto odsłaniając kamienne koryto 
kanału oraz wylot kanału w północnym murze budynku. Stratygrafia i ma-
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terlał zabytlrowy datują funkcjonowanie kanału na wiek XVI. W narożni .. 
~u południowo-wschodnim skrzydła, odsłonięto spodziewany mur średnio
wieczny, a także przylegający doń na styk mur nowożytny. Nowożytną 
adaptacją wyrlatowano na wiek XVIII. 

W wykopie założonym na dziedzińcu wewnętrznym stwierdzono war
stwę pożarową prawdopodobnie średniowieczną, a także warstwy budow
lane renesansowe. Bardzo interesujące wyniki przyniósł wykop założony 
na · dziedzińcu zewnętrznym, przy fundamencie tzw. "kaplicy", gdzie 
stwierdzono, że górna część fundamentu osadzona jest na starym murze 
kamiennym o kształcie ·przypory. Funkcja tego muru będzie mogła być 
ustalona dopiero w wyniku dalszych prac archeologicznych. 

FROMBORK, pow. Braniewo Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Olsztynie. 

Badania prowadził dr Jerzy Kruppe. Finansował WKZ w Ol
sztynie. Dwunasty sezon badań. Zespół katedralny średniowie
czny i nowożytny. 

Prace wykopalisirowe koncentrowały się w omawianym sezonie prze .. 
de wszystkim wokół problemu południowego wjazdu do warowni. Podjęto 
również badania ratownicze w Rynku (stan III) w związku z odkryciami 
dokonanymi w toku prac budowlanych. Wykonano je przy ochotniczej 
pomocy harcerzy zgrupowanych w ramach Operacji Frombork - 1001. 

Wzgórze Katedralne- stanowisko l- wyk. 39 ode. Ct i Di. 

Kontynuowano prace w rejonie południowego wjazdu do warowni. 
Zidentyfikowano odsłonięty w roku ubiegłym na odcinku D mur gotycki 
jako filar. Na analogiczny natrafiono na odcinku C. Odległość między fi
larami wynosiła 2,4 m. Licówka ceglana spajana była zaprawą wapienńą, 
wewnątrz stwierdzono połówki cegieł oraz gruz przemieszany z gliną. 

Filary sadowiono na jednej warstwie kamieni ·polnych łączonych na za
prawę wapienną bezpośrednio na calcu. Stopa fundamentowa zalegała na 
głębokości 5,65 m od powierzchni terenu. Omawiane filary najprawdopo
dobniej podtrzymywały stropy nad osłoniętą piwnicą pod barbakanem. 
POO.łogę jej stanowił bruk z drobnych kamieni polnych zalegający na głę
bokości 5,2 m. Południową ścianę piwnicy tworzył mur ceglany licowany. 
W ścianie zachod:niej odsłonięto dwa poziomy głębokich nisz. Dolna o wy
miarach 150 X 170 cm i wysokości 2 m w szczycie łuku miała posadzkę 
ceglaną łączoną na zaprawę wapienną. Górna o analogicznych wymiarach 
nie zachowała się w pełnej wysokości. Całość zasypana była piaszczystą 
ziemią kulturowo jałową. Jedynie na bruku zachowała się warstwa kultu
rowa z zawartością nielicznych fragmentów ceramiki z XVI w. 
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Wyk. 39,' oac. E i F. ~·odsłonięto -tu dalsze -relikty architektonićz:n'e btłrba
kanti. w .postaci jego 'śCial).y frontów-ej, która pr:zebtega slrośrtie w stosunku 
do 'odkrytych murów, z południowego wschodu na półn<fcny zachód.' Mur 
wzniesiony z cegły łączonej na zaprawę wapienną. Od strony wewnętrznej 
stwierdzono część przypory oraz otwory maczulcowe. Lico dobrze zacho
wane w przeciwieństwie do strony żewrtętrzne'j. Ścianę tę posadowio)lo',"ńa 
fundamencie z jednej warstwy_ kamieni polnych bezpośrednio na -clirou 
piaszczystym na głębokości 6,4 m od powierzchni terenu. Po stronie żew
nętrznej natrafiono' mi warstwy zasypiskowe-fosy, wJe-ksplorowane do·~
boliości 350 -cm. Z gruzu ceglanego przemięszanego z 'ziemią wydobyto 'dość 
liczne fragmenty naczyć ceramicznych, stłuczki szklanej i kości zwietżę
cych głównie z XVIII-XIX w. 

W)rk'. 42. Założono go w celu ustaien"ia zasięgu murów barbakan~ w m:ltoż
niku pomiędzy zachodnią · basztą bramną, a murem obronnym, odsłonięto 
fundament baszty, którego stopa zalegał~ na głębokości l m. Do głębokości 
45- cm kamienię fundam~ntowe łączone były na zaprawę wapienną, niżej 
niespajane, lecz uzupełniane drobnymi kamieniami i gr~em. Odsłonięto 
początek ściany zachodniej barbakanu, biegnącej na południe. Nie dobija 
ona do ·murów obronnych. Omawiane elementy architektoniczne wyko
rzystane były w I poł. XVI w. na szambo. ~jego wnętrza wydobyto lic,zne 
fragm~nty ;ceramiki, całe na_czynia, kafle garnkowe i płytowe z przedst~.

wieniami figuralnymi, fragmenty naczyń szklanych (kielichy, s*lanice)~ 

kości zwierzęce i inn'e znaleziska ruchome z tego okresu. · ; 
N a odci:q.kach A, B, C i D odsłonięto ścianę zachodniej szyi barbakanu, 

fundament której zagłębiał się w miarę opadania calca ku południowi. Na 
' l -

odcinku D odsłonięto zarys półokrągłego muru ceglanego dostawionego do 
ściany b11rbakanu. Interpretacja tej budowli jest przedwczesna. Zawart()ść 
warstw stanowiły lic?:nę zna}eŻiska ruchome z <;>kresu, XVI-XIX w. Na, 
uwagę ~asługuje :ostroga z XVI w. -~ · JiJ~· :· 

' -. ii' 
Wyk. 41. Założono w związku z zagadnieniem wjazdu oraz przebiegu wcze-
śnie]szej fosy na dziedzińcu warowni. Usytuowano go przy ~chod_ni~j 
baszcie- bramnej obok przejścia. Istniejąca obecnie północna ściana ba~~y 
jest dobudowana w XIX w., a jej fundament .posadowiony na warst.wie 
rudej gliny (270 cm), a nie na calcu. Występujące warstwy mają charakter 
zasypiskowy o dużej zawartości grubego gruzu ceglanego (kształtki,' pal:. 
cówki). Ze znalezisk -ruchomych dominuje ceramika średnioWieczna, ko:ści 
zwie_r~ęce, stłuczka szklana. W dolnej partii zasypiska znaleziono_ brakteat. 
Należy przyjąć, iż natrafiono na dalszy odcinek fosy istniejącej na - dzi~.:. 

dzińcli w XIV i XV w., przed powstaniem południowej linii murów obron-
nych. - · ·· 
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Wyk. 35 ode. D. Zlo'kali'zow·ano go w zachodniej części dziedzińca w "Partii 
centralnej. Miał on na celu ostateczną weryfikację hipotezy odnośnie 
istnienia w okresie średniowiecza naturalnego parowu w tym rejonie. 
Calec osiągnięto na głębokości 3,7 m co wykazuje dalszy jego spadek w 
kierunku północnym w ··stosunku ·.da wyników uzyskanych w roku ubie
głym. Swiadczy to wyraźnie o. iśtnieniu tu sugerowanego jaru zasypanego 
dopiero w XV w. Znaleziska z warstw zasypiskowych chronologię tę na
dal' potwierdzają. Prace w tym rejonie ostatecznie zakończono. 

Miasto - stanowisko III 
W czasie wykonywania wykopu fundamentowego, na zapleczu za

ch~dniej pierzei Rynku, koparka na · powierzchni 6 arów odsłoniła dobrze 
zachowane resztki zabudowy drewnianej mieszkalnej wraz z resztkami 
śCian i podłóg; gospodarczej, oraz studnię z cembrowiną drewnianą. W 
o'brębie odsłoniętego obejścia obok budynku mieszkalnego . natrafiono ha 
wkopaną w ziemię .beczkę. B~rdzo liczne ścinki skóry, destrukty obuwia 
or~± .całe dwa buty, w tym jeden dziecinny, ~skazują, . ii ~amy tu do czy
ni'e_nia z pracownią szewską. Znaleziska ruchome w postaci fragmentów 
ceramiki, kości zwierzęcych, wyrobów szklanych i kościanych (grzebień) 
oraz drewnian:ych w tym i całe naczyp.ie, pozwalają datować obie~t _na 
XVwiel;:. · 

GŁOGOWIEC, pow. Mogilno Muzeum Okręgowe w Toruniu 

siańowisko ' l ··-

,, 

Badania prowadził mgr Januariusz Janikowski. Finansował 

WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. · Osada średnio
wieczna i kultury łużyckiej okresu halsztackiego. 

Stanowisko znajduje się na półwyspie jeziora Pakość, w odległości 
okołb 250 m na wscłiód od zabudowań PGR Głogówiec na niewielkiej 
wysoczyź:ńie, silnie zniwelowanej od strony południowej p'rzez wody jeŻio ... 
r'a. Wyeksplorowano ·2 wykopy: jeden o wymiarach 5 x 5 i drugi lO x 2m; 
Badania miały charakter ratowniczy. 

Na wykopie l uzyskano dużą ilość materiału ceramicznego datowahe-' 
g(l na wiek XIV i XV. Były to garnki, pokrywki stożkowate, dzbany o 
brzuścu kulistym lub baniastym oraz ułamki mis. Odkryto także kamienną 
osełkę. Odsłonięte zostały też ślady. ogniska zbudowanego z kami~mi pol
nych. 

W wykopie 2 odkryto 2 jamy odpadkowe z niewielką ilością drobnych 
fragineritów naczyń kultury łużyckiej okresu halsitackiego; 

Badania stanowiska zakończono. , .. . "' . 



GRUCZNO, pow. Swiecie 

GUBIN-STARE MIASTO 

pow. Krosno Odrzańskie 
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patrz wczesne średniowiecze 

PracOWI1lia Ar cheologiczno-Konser .. 
watorska P.P . .PKZ Oddział w Po
znaniu. 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Makiewicz i mgr Bolesława 
Pawlak. Finansował WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon 
badań. Sredniowieczna i nowożytna zabudowa miejska. 

Celem prac było zbadanie początków osadnictwa w Gubinie. Wykpna-
no dwa wykopy (kubatura łączna 215 m3) . '' 

Wykop I. Zlokalizowany w centrum Starego Miasta, pomiędzy gotyckim 
kościołem św. Trójcy (narożnik południowo-zachodni) i ratuszem (narożn~k 
północno-wschodni) . Uzyskano w ten sposób przekroje warstw na . prZ,e
strzeni między kościołem i ratuszem. Grubość warstw kulturowych vi wy
kopie 3,2 m. Obok ratusza stwierdzono dwie przybudówki z II połowy 
XVIII wieku, przeznaczone do przygotowywania zaprawy wapiennej, z za
wartością dużej ilości kafli, ceramiki (m.in. fragmenty fajek, porcelany 
miśnieńskiej) ora:z naczyń szklanych. Znaleziono tam także monetę srebrną 
Augusta III Sasa, z roku 1763. W warstwie kulturowej znaleziono kilka
dziesiąt grobów szkieletowych (w większości silnie zniszczonych), będą
cych śladami cmentarza użytkowanego od późnego średniowiecza do cza
sów nowożytnych. Jedynie na poziomie calca stwierdzono ślady domostwa, 
pochodzi ono zapewne z początków istnienia miasta, lokowanego w 1235 
roku. 

W narożniku kościoła, pod fundamentami budowli z początku XVI w. 
stwierdzono istnienie fragmentu muru kamienno-ceglanego, niezwiązanego 
z wyżej wymienionymi fundamentami kościoła. Niewielki ten fragment nie 
pozwala na wyciąganie wniosku, że był on związany z budowlą kościelną, 
zniszczoną wskutek trzęsienia ziemi w 1358 roku. Od strony wschodniej 
ratusza, na przedłużeniu jego ściany północnej odkryto fragment muru go
tyckiego, wzniesionego z cegły w układzie polskim z wnęką (przejściem) 
zamurowaną również cegłą gotycką. Mur ten wiąże się z istniejącymi do 
połowy XIX w. ławami chlebowymi, powstałymi zapewne w drugiej po
łowie XV w. 

Wykop II. Ulokowany w części wschodniej Starego Miasta. Grubość 
warstw kulturowych 4,50 m. Do głębokości 2m sięgały fundamenty współ
czesnych budowli, zniszczonych w 1945 r. Poniżej warstwa kulturowa 
średniowieczna. Na poziomie calca stwierdzono resztki konstrukcji drew
niąnej domu, prawdopodobnie z XIII w. 

W obydwu wykopach nie stwierdzono zabytków wczesnośredniowiecz
nych. 
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KĄTY, pow. Włocławek patrz epoka brązu 

KIELCE Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach 

Badania prowadził mgr Janusz Kuczyński. Finansował WKZ 
·. w Kielcach. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko z okresu: czwar

ta ćwierć XII w.- pierwsza ćwierć XIX w. 

Wyeksplorowano trzy wykopy o łącznej powierzchni 50 m 2, z których 
jeden usytuowany był na cmentarzu przykościelnym, a dwa pozostałe 
w zakrystiach katedry. 

Stratygrafia wykopów była ujednolicona i przedstawiała się następu
jąco: do głębokości 120-150 cm przemieszana warstwa cmentarna; na 
głębokości 120/150-150/170 cm wystąpiły orientowane groby średniowiecz
nE!; poniżej wkopane,w warstwę nawiezionego piasku ze żwirem, w celach 
niwelacyjnych, (okres budowy kolegiaty romańskiej - od 1171 r. (wy
stąpiły na głębokości 150/170- do około 210 cm orientowane groby późno
wczesnośredniowieczne. Bogactwem wyposażenia odznaczały się zwłaszcza 
cztery groby kobiece. Grób A zawierał naszyjnik składający się z 28 pa
ciorków wykonanych z różnobarwnych szkieł. Grób B - naszyjnik z 50 
paciorków ze szkła niebieskiego i mleczno białego (większość egzemplarzy 
karbowana). GróbC-skroniowy kabłączek srebrny, 5 kabłączków brązo
wych (wszystkie typu III}, oraz kolię z 609 paciorków szklanych, kościa
nych, bursztynowych oraz jednego z kryształu górski~go. Grób D- na
szyjnik ze 146 kulistych i ośmiościennych paciorków szklanych. oraz pa
ciorków kościelnych. 

· Chronologię najwcześniejszej części cmentarza w oparciu o analizę 

materiału archeologicznego przy jednoczesnej konfrontacji ze źródłami 
historycznymi ustalono na okres: czwarta ćwierć XII w. - pierwsza po
łowa XIII w. Projektuje się dalsze prace badawcze . 

. 
KLASZTOREK, pow. Kwidzyń 

Stanowisko I 

KLASZTOREK pow. Kwidzyń 

Stanowisko 2 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 
Gdański Oddzial 'Folskiego Towarzy
stwa Archeologicznego i Poli'techni
ka Gdańska. 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Kuszewska. Finansowała Po
litechnika Gdańska i PPRN w Kwidzynie. Drugi sezon badań. 
Kościół średniowieczny z XIII-XV w. 
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Badania miały na celu ustalenie charakteru i chronologii -Tuin ka.:: 
mienno-ceglanego obiektu określanego w literaturze jako kościół, klasztor 
lub zamek. Kontynuowano odsłanianie reliktów budowli i jej fundamen
tów. Stanowisko jest położone na półwyspie przy południowym brzegu 
jeziora naprzeciw dwóch wysp, na !których rznajdują się stanowiska- l 
i 3. ·• . . 

. W rezultacie badań odsłonięto boczny portal i w dwóch miejscach 
fragment posadzki ceglanej w nawie głównej. Oprócz tego odkryto wscho
dni IDU! prezbiterium, stopę fundamentu przy murze północnym i na na
rożniku południowo-wschodnim prezbiterium. W obrębie prezbiterium 
zbadano stratygrafię warstw, w której na uwagę zasługuje uchwycon;1 
w niewielkim fragmencie warstwa osadnicza o miąższości 20 cm, związana 
z osadnictwem przypuszczalnie poprzedzającym założenie kościoła. Odsł,o
nięto też cały zarys zakrystii wraz z fundamentem aż do stopy, na ~aroż
niku północno-wschodnim. Przy odkryciach fundamentu pr~biterium 

i zakrystii natrafiono na cmentarzysko szkielotowe, które uległo częś,c;io

wemu zniszczeniu przy wznoszeniu murów kościoła. Po . zewnętrznej ·s,tro
nie zakrystii na warstwie zawierającej szkielety zaległa warstwa grud p~-
lepy silnie przepalonej i fragmenty zwęglonych bierwion. , 

.Na cmentarzysku odkryto 17 szkieletów leżących na osi wschód-za
chód w układzie rzędowym, bezpośrednio w warstwie. Pochówki nie · za
wierały wyposażenia, z wyjątkiem dwóch - jed~ego przy którym :lina
leziono sprzączkę do pasa - i drugiego - z fragmentem paska sk(n;za
nego zdobionego okuciami brązowymi. Prócz tego odsłonięto od strony po
łudniowej ·i wschodniej zarys muru kamiennego bigenącego w nieregular-. ' 
nej odległości wokół dziedzińca kościelnego. 

Z zabytków ruchomych odkryto zarówno przy kościele jak i przy mu
rze dookolnym ceramikę stalowoszarą silnie obtaczaną, dużą ilość gwoździ 
żelaznych, ułamki naczyń szklanych i witraży oraz w narożniku fundamen-
tu kościoła, pion ołowiany. . 

Na podstawie wstępnej analizy materiałów przy obecnym stanie ba
dań kościół datuje się na koniec XIII do XV w. 

KOMOROWO, pow. Szamotuły 

S tanowiska l 

KONIECFOL STARY 

pow. Włoszezowa 

. .. 
patrz okres halsztacki 

Muzeum Swiętokrzyskie w Kielcach 

Badania prowadził mgr Zygmunt Pyzik. Finansowało Muzeum 
Swięt·okrzyskie w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
stożkowate z XIII~XIV w. 
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-' :Grodzisko· stożkowate z okresu średniowiecza po~ożone jest na podmo
kłY~· terenie ·łąkowym. LudnoŚć miejscowa . nazywa grodzisko ·,;wieżą", co 
p~~y.puszczalnie wiąże się z formą istniejącego tu w okresie średniowiecza 
ob'iektu obronnego w kształcie wieży mieszkalrro-strażniczej. 

Grodzisko składa się ze sztucznego nasypu ziemnego o podstawie w 
przybliżeniu kolistej i otaczającej go fosy, kształt nasypu stożkowaty, wy
sokość względna około 3,5 m,·· średnica 30 m, fosa o 'zary~ie nieckÓvhityril 
i szerokości 12-15 m, nie zachowana w części północnej. 

, . .. ,Eksplorację prąwadzono w .jednym wykopie bagawczym o wymia!-'ac~ 
2,5 x 21,5 m, usytuowanym długością na osi N-S, przecinającym część na
sypu grodziska w jego środkowej partii. 

, ' • .. Stwierdzono, iż nasyp zbudowany jest z ziemi o niejednolitym cha
rakterze (próchnica, glina, ił i ·przede wszystkim piasek). W obrębie wy
kppu, którego maksymah?-a głębokość wyniosła 330 cm (na tej głębokości 
znajdował się poziom styku warstwy kulturowej z calcem) odkryto zbu
twiałe szczątki bierwion, polepę, węgiel drzewny, ułamki obtaczanych na
qyl) .glinianych między innymi siwionych, wyroby z żelaza - gwoździe, 

P,~k,. sprzączka do pasa kształtu prostokątnego, ułamek ostrogi - oraz po
ł-qpane kości zwierzęce. 

, · Jedynym materiałem datującym grodzisko jest ceramika,· przeważnie 
typowo średniowieczna. :Pewna część wyrobów ceramicznych swym cha
ra~terem nawiązuje jeszcze do ceramiki wczesnośrędniowiecz:nej (pod 
w~g~ędem morfologicznym i ornamentowym). Ponadto nieliczne ułamki 
po~~~dzą z okresu nowożytnego (wtręty kulturowe). W oparciu o najlicz
niejszą grupę wyrobów ceramicznych, którą stanowią płamki naczyń śre
dni<?w~ecznych, przebadane wstępnie grodzisko stożkowate w Konie~polu 
$ta~;ym można datować w przybliżeniu na drugą polowę XIII i XIV w. 
Badania opisanego grodziska będą kontynuowane w latach następnych. 

KJ;tĄ.J{ÓW, ul. Augustiańska Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Teresa Radwańska. Drugi sezorr ba..:. 
dań. Klasztor Augustianów (XIV w.). Warstwy kulturowe 
wczesnośredniowieczne, $redniowieczne i nowożytne. . . " 

, ~ . d : . 
· W związku z wykonaniem kanalizacji i dołów na wapno przeprowa-

dzono w końcu 1969 i 1970 r. obserwacje po zachodniej stronie klasztoru 
i kościoła św. Katarzyny. Jak wiadomo kościół i część klasztoru pochodzą 
i ;:Xtv w. Stwierdzono ' warstwy kulturowe wczesnośredniowiecz'ne i cza
só\\7 nowożytnych. Zarejesfrowano niez.nane dotąd mury kamienne, zapew.: 
ne ' Żiłbudowail klasżtornych, pon.'adto poczyniono obserwacje z okazji od
słciiu-ęcia stopy fundamentowej kazimierskiego muru obronnego. 
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Do cennych odkryć zaliczyć należy uchwycenie na znacznej przes.trze
ni warstwy kulturowej oraz kilku obiektów z wczesnego średniowiecza 
m.in. sprzed XI w. Odkrycie to powiększa nieliczny rejestr śladów o~ad
nictwa wczesnośredniowiecznego na terenie dawnego miasta Kazimierz!ł. 

KRAKOW-SRODMIESCIE 

KRASNIK LUBELSKI 

patrz wczesne średniowiecze 

Katedra Archeologii Folski Uniwer
sytetu MCS w Lublinie. 

Badania prowadziła mgr Stanisława Hoczyk. Finansowało 

PMRN w Kraśniku Lubelskim. Pierwszy sezon badań. Otwarta 
osada wczesnośredniowieczna (IX-XI w.), średniowieczna 

przyzamkowa osada obronna (XV-XVIII w.). 

Wykopy zało:żono na wzgórzu przeznaczonym do niwelacji. Stanowi 
ono część składową znakomicie zachowanego w terenie średniowiecznego 
zespołu obronnego (fosy, wzgórz: "Zamczysk" "Podzamcze"). Celem wy
kopalisk było zorientowanie się w stratygrafii i chronologii nawarstwień 
osadniczych zalegających w obrębie "Podzamcza". 

Niewielka ilość ceramiki wczesnośredniowiecznej datowanej na IX
XI w. wskazuje na istnienie tutaj rozległej, ale rzadko zasiedlonej osady 
otwartej. Pozostałości zabudowy murowanej odkryte w południowej części 
wzgórza i warstwa kulturowa osiągająca w niektórych wykopach głębo
kości 2m, wiążą się ze znacznie późniejszym okresem, przypadającym na 
pełne średniowiecze (XV-XVI w.) i czasy użytkowania tego terenu przez 
Tęczyńskich. 

LANCKORONA, 

pow. Wadowice 

Bracownia Archeologiczno-Konser
wa'torska P.P. PKZ Oddział w Kra
kowie. 

Badania prowadziła mgr Halina Ginterowa. Finansował WKZ 
w Krakowie. Trzeci sezon badań. Zamek zabytkowy, średnio
wiecze i okres nowożytny. 

Kontynuowano badania i w dalszym ciągu jako oś wykopu przyięto 
oś bramy wzjazdowej. Celem tegorocznych wykopalisk było ustalenie 
poziomów użytkowych na dziedzińcu zamkowym i w "pomieszczeniach 
mieszkalnych" w części północnej wzgórza zamkowego. Wykopy na dzie-
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~co. pozwoliły stwierdzić, że posiada on jeden poziom użytkowy. Dzie
dZiniec pokryty był 't_>rukiem nieregularnie ułożonym. Przez jego środek 
pitebiegał ~ciek. 

, .. 

LEGNICA, ul. Młynarska Konserwator Za!bytków Archeolo
giemych we Wrocławiu. 

Badania prowadził Andrzej Kudła. Finansował WKZ we Wro
cławiu. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo miejskie z XIIT
XIV w. 

W związku z odkryciem konstrukcji drewnianych na jednym z wy
kopów budowlanych w rejonie ulicy Młynarskiej, w ścianach wykopu 
budowlanego o wymiarach 22 x 22 cm zaobserwowano ślady drewnianej 
konstrukcji palisadowej domostw. 

Na głębokości 1,7-2,8 m odsłonięto południowo-wschodnią część 

trzech komórek drewnianych z materiałem ceramicznym z XIII-XIV w. 
Odkryto też prostokątną piwniczkę oszalowaną dranicami i moszczoną 
drewnem. Odkryto liczne fragmenty naczyń glinianych, szklanych, przed
mioty żelazne, fragmenty obuwia skórzanego. Wydobyto też bryły żużla 
szklanego i żelaznego. 

LIPIE, pow. Swidwin 

l..IPOWIEC, pow.Chrzanów 

patrz wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konser
waitorska .P:P. PK:Z Oddział w Krar
'kowie. 

Badania prowadzili mgr Ewa Kwaśniewska i Jerzy Kozak. Fi
nansował WKZ w Krakowie. Czwarty sezon badań. Przedbra
mie :Zamku (XIV-XVIII w.). 

W roku bieżącym kontynuowano program prac badawczych w rejonie 
przedbramia. Wykop założony na osi bramy pozwolił odkryć trzeci filar 
mostu stałego, łączącego przedbramie z szyją wjazdową, a także częścio
wo ustalić poziom użytkowy, związany z funkcjonowaniem mostu w wieku 
XV i XVI. Eksplorowano warstwy gruzu i spalenizny, datowane dokład
nie przez znaleziska monet ikróla Jana Kazimierza na rok lt657. Wal'Stwy 
te utworzyły się w wyniku pożaru, jaki miał miejsce podczas wojen 
szwedzkich. Jednym z ciekawszych zabytków znalezionych pomiędzy bra-



mą;· a .pierw~ym filarem mostu była ·ka~~nna pJyta herbowa.!- ~~ffi} 
rodu· Oleśnjdk:ich, . 'Ulll~e'SZCZOPa niegdyś · na fasadzi~ lb~d~ bram~J 

Ustalono, że teren przedbramia został zniwelowany przez Jl:adsyi)~nf.~ 
w wielru XVIII. Nie osiągniętego tu cacałca . nalsze prace archeologiczne 
przewidziane są w latach następnych. Prace badawcze prowadzono rów
nież w rejonie.". tZ'W. "ogrodu" w cel).J: określenia c~r,onologii peszczególny~~ 
partii muru ab'woclo:wego wraz ~ u.st,ąleniem poziomu użytkowego. Badania 
wykazały, że budowa murów przebiegała w wielu etapach, przy czym mury 
szyl wjazdowej stanowiły najstarszą (po-~zątek XIV wi~ku} część założenia 
obronnego. Mur obwodowy pochodzi ·z wi~ku XV. Wy~obyto liczne fra
gmenty ceramiki, szkła, przedmiotów metalÓwych i kości ·z.wierzęcych 
obejmujących okres od XIV do XVIII wieku. 

MOG1~NO, ... ,, 

MYMOŃ, pow. San~k 

NOWOGROD, pow. t.omża ' 

·' 
:patrz wc;zesne średniowiecze 

. :' .:;.) 

patrz wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archool'ol 
W,cmych w Białymstoku, ~uzeurli 
w Nowogrodzie. : .·" 1 

l •; .... , 

Badania prowadzili: mgr Tadeusz R Zurow&ki i mgr Jolanta 
Sobiech. Finansował WK.Z w Białymstoku. Czwarty sezon ba
dań na pl. Ziemowita. Grodzisko wczesnośredniowieczne i zaL 
mek średniowieczny. 

W trakcie robót niwelacyjnych koło dworku w skansenie w roku 1969 
natrafiono na warstwy z zabytkami wczesnośredniowiecznYmi. Obecne 
badania odsłoniły fosę obronną oddzielającą teren zamku od miasta śre
dniowiecznego. Natrafiono na kilka domów o zrębie wieńcowym. Na wale 
odsłonięto ślady ·budynku zalkończonego poligonalną apsydą i podwaliny 
pod dużą szafę ołtarza. Był to zapewne obiekt sakralny, na co wskazują też 
zabytki jak fragmenty lichtarzy, dzbanuszków, krzyży, grobów w sąsie

dztwie. Od wschodu przylegała zakrystia, z piecem, którego ogrzewacz 
obłożony klaflami jedną ścianą należał do zakrystii. Piec zbudowany był 
z kamyków i cegły palcówki na zaprawie glinianej. Falenisko było zasilane 
od podwórza. : 

Jest to zapewne kościół św. Barbary, znany z przekazów średnio
wiecznych. Najliczniej występowały zabytki z w. XIII-XVII w obrębi.e 

l l ' 

dawnej fosy i budynków drewnianych wypalonych. Wyniki tegorocznych 
. - ·"·' prac mają duże znaczenie także dla pozn~nia. zagospodarowania ?bs~arH 

zamkowego i styk~ z miastem ora~ zmian, które występowały w śred1.1i~"7 
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wieczu i okresie nowożytnym. Prac nJę dpl_t9.ńczon9 w dwóch -..yykopach 
i:ńa 'terenie cogtod~, CO-:-będ.zię W$k9p.aq_ę ·W rO~lJ. 1971:.... _- : ; __ . v::- ·,; i. il 

: ;· :::-P-racownik Muz:eu,m Kurpiowskiego znalazł nad rzeką Narwi_ą . Jlv._ra 

ciekawe zabytki ba. terenie ozna·czonym !>rzez :a. J akimowicz~~ wskaz_~nym 

mu pr;1:ez . .A. _Chętnika,_ jako stanowisko mezolityczne. Jeden jest za!V}esz
ką .wykonaną z kości, na której_.są wyryte przedstawienia par-y jeleni,-dru
gi ,-to ko~~!k~ koryt~~:w~ta, typu który był ~u .u*ywpny jeszc~e w. x'i~ ';!V· 

NYSA, ul. Bracka - · - ·. · · Muzeum w Nysie . 

.. : ... ·:_ 

\. 'y' .. ;-,.-: ... 

· ... . 

B~darua prov._radził mgr Wacław· Romiński: Finansował WKZ 
w · Opolu. Dziesiąty seron · badaA · Mury obtoime miejskie 
'i XIII-XIV w:, XIV-XTV w.' ... . 

- · -·- Badania archeologiczne prowadzone od 1954 r. na terenie historycz
negó-śródmieścia w Nysie mają przede wszystkim charakter rato~czy. 
W b.r. na terenie ulicy Brackiej w związku z pracami ziemno-kanalizacyj
nymi z przebudową nawierzchni przeprowadzono badania -które ograni
czały się do wykopu biegnącego wzdłuż zachodniej pierzei ulicy. Odkryto 
fragmenty drewnia~ej:.nawierzchni ulic Bielawskiej i M. Kostrzewy (daw
na Cęln~) •• usy.tuow~nyqh .pro.stopadł.e do ul. B.ra,cki~j . . ~onstru~cje te -za
legały na głębokości 3,20 m . 
.... . ~zabytków ruchomych odkryto ułamki glinianych naczyń, fragmenty 
naczyń drewnianych klepkowych i toczonych, ułamki ozdób szklanych, 
fra~enty obuw'ia skórzanego, żela:zne gwoździe, po-dkoWy, noże, sprzącz
ki~~ pasa i brzytwy; z wyrobów kościanych m.in. dwie kostki do gry oraz 
dobrze zachowany grzebień tkacki. . Uzyskane ;;-;abytki można wstępnie da
tować na 2 połowę XIII w.- XIV w. U wylotu ul. BrackieJ w jej południo
wElf -partii, odsłonięto fragmenty średniowiecznych murów miejskich. 

W trakcie badań odkryto zarysy dwóch prostokątnych wież wykona
nych z kamienia łamanego i częściowo z cegły oraz fragmenty trzech 
obw?dów murów miejskich wykonanych z podobnego materiału. Jak wy
kaŻały badania, założenia te są pozostałością jednej z czterech bram miej
skich - Bramy Brackiej. Chronologię ich można określić na połowę 
'XIV-:_XVI w. 

ODRZYKON-ZAMEK, 

pow.Krosno 

Zespół Badań nad Polskim średnio
- wiczero Uniwersytetu Warszawsikie

go i Folitechniki Warszaws•kiej. 

Badania prowadziły dr Maria Brykowska, mgr Anna Wentkow
ska-Verzi. Finansował WKZ w Rzeszowie. Czwarty sezon ba
da~. O$res rzym~ki (?)_, średniowiecze, okresy no~ożytne; 
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Badania na zamku obejmowały: · · · · ·; · 
1. Wykopy archeologiczne na Zamku Niskim w Korczyńskim i Srednim 
2. Nadzór archeologiczny (mgr Józef Janowski) w trakcie prac konser

watorskich - odgruzowanie piwnicy Nr 2 i 3 na Zamku Wysokim. 
3. Pomiar architektoniczny odgruzowanych piwnic Zamku Wysokiego. " 

N a Zamku Niskim Korczyńskim prowadzono badania w wykopach 
Nr VI, VII, VIII, XI, XIII. W wykopie VIII zlokalizowanym w bramie ;we 
wschodniej części zamku odsłonięto fragment północny bramy gotyckiej 
z odbojami, do której przylega nowożytny mur szyi bramnej. Ponadto od
kryto w nim wan;twę średniowieczną z .dużą ilością 7iboża oraz ślady osad
nictwa starożytno-rzymskiego ·(?). W północno-zachodniej ezęści Zamku 
Niskiego Korczyńskiego w wykopie VI natrafiono na mur południowy 
oraz narożnik południowo-zachodni budynku północnego. Wewnątrz bu
dynku odsłonięto fragment posadzki z głazów kamiennych. Od strony po
łudniowej - zewnętrznej mur posiadał odsadzkę fundamentową, która 
pokrywała się z dochodzącą do muru warstwą wyznaczającą poziom użyt
kowania terenu . 

Analogiczny poziom użytkowania odkryto w wykopie VII przy zew
nętrznym północnym licu muru szyi nowożytnej. Dalszy ciąg szyi został 
odkryty w wykopie XI i XIII przed bramą .pomiędzy Zamkiem Niskim 
Korczyńskim a Srednim. Mur szyi nie jest związany z licem gotyckim 
bramy Zamku Sredniego. 

W wykopie XI mur od strony południowej (wnętrza szyi) posiada 
odsadzkę wyznaczającą .poziom użytkowania wnętrza. W wykopie XI i XIII 
poniżej tego poziomu znajdowała się warstwa gliniastej brunatnej ziemi 
(fosa?) z dużą ilością fragmentów naczyń i kości zwierzęcych datowanych 
wstępnie na okres średniowieczny. 

Na Zamku Srednim przy trakcie wschodnim w wykopie X odsłonięto 
fragment sklepienia piwnicy i jej poziom użytkowania. Przy trakcie po
łudniowym w wykopie V odkryto również piwnicę o poziomie użytkowania 
zbliżonym do poprzedniej . W ścianie zachodniej piwnicy znajdowały się 
ościeża kamienne z progiem. Za tym otworem zalegały fragmenty detali 
kamiennych między innymi późnogotyckie fazowane ościeża portalu, nie
wydobyte z powodu ich znacznego ciężaru. Częściowe odgruzowanie ściany 
północno-wschodniej budynku południowo-zachodniego doprowadziło do 
odkrycia tynkowanych glifów okiennych oraz północno-zachodniego naroż
nika. Przy ·kurtynie południowej w wykopie IX prowadzono eksplorację 
do głębokości 0,50 m od powierzchni. Zalegał tu gruz nowożytny. Również 
w zachodniej części Zamku Sredniego w wykopie XII wykonano jedynie 
sondaż do głębokości 0,50 m od powierzchni. Tu również zalegał gruz no
wożytny. 

Ogruzowanie piwnicy Nr 2 i 3 na Zamku Wysokim odkryło sklepione 
zejście do piwnicy od strony ~wschodniej, . fragmenty ośCieży kamiennych 
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z.progiem między piwnicą Nr 2 i 3 oraz posadzką ceglaną nad sklepien~em 
piwnicy Nr 3 przy ścianie południowej. Poszukiwania południowego lica 
muru na stoku południowym doprowadziło do odkrycia znacznie skorodo
wanego muru obwodowego o grubości dochodzącej w tym rejonie do 5 m. 

~Na pósadzce ceglanej w ·.pomieszczeniu Nr 3 znaleŻiono trzy·cenne p6lźno~ 
renesansowe imposty, a w piwnicy w gruzie późnogotycki węgar z kryszta
łową bazą laski. 
. : · · .Inwentaryzacja konserwatorska wykońaria pt:r odgritzowartiu piwnicy 
Nr: •~ i 3 a przed pracami murarskimi objęła plan i przekroje piwrlfc· ·iNr 
2 i ·~ w skali l :50 . 
. . , ·. 

'·' 

RIŃCZOW" Wierciszów'' 
po\V.Pińczów 
'' l 

.: 

~ ; ' . 

Zespół Badań nad .Polskim Średnio
wieczem Uniwersytetu Warszawskie
go i Politechni'ki ·warszawskiej w 
Warszawie. ' · 

t :· .. , Badania prowadziła mgr Anna Wentkowska-Verzi. Finansował 
Zakład Badań Polskiego Średniowiecza UW .. Drugi sezon badań. 
Kościół i cmentarz średniowieczny i nowożytny. '· 

Celem badań było ustalenie planu obiektu. Po założeniu siatki arowej 
prowadzono badania w dziesięciu wykopach, obejmująeyeh .. Wii'ętrze-i-.partie 
zewnętrzne J:>udynku,, z któregÓ zachował się fundament oraz dro~n~e fra&-
menty muru·\vykoriariego z Ciosów kamiennych. · ',, lL: '· 

Odsłonięte relikty kościoła jednonawowego, orientowanego z. lekltim 
odchyleniem, o nawie kwadratowej (bok we wnętrzu około 8,80 m), kwa
dratOwym prezbiterium od wschodu i prostokątną kruchtą od zachodu. 
Pod założeniem prostokątnym kruchty odsłonięto fundament_ na planie 
p~flto'Hstyni· :M~~ .półnoen~j fasady nawy został wzmo~ńiony' w drugim 
okresie funkcjonowania obiektu trzema przyporami. Badania kamienia 
i zapraw prowadzone przez mgr Marię Kozińską doprowadziły do wyróż
nienia trzech faz budowli: . . ' .. , 
r . pÓłkolisty fundament od zachodu, 
. . l ' '~ 

2. cały objekt obejmujący nawę, prezbiterium i kruchtę 
,, ,1 • • . 

~ .,.przypory od strony północnej . 
... .. :We wnętrzu kościoła odsłonięto pozostałości posadzki ceramicznej 
or.~ ka~iennej, wyznaczające dwa różne poziomy użytkowania. Posadzkę 
ce;~:ą.miczną należy łączyć z pierwszym okreąe.m funkcjonowania k9$doła, 

W ,prezbiterium oraz przy północnym filarze pod łuk tęczowy odkryto 
ll:tw..ardzenia z kamieni i zaprawy, zapewne pod ołtarz główny i boczny, 
, , . Wielowarstwowy -cmentarz szkieletowy, na który natrafiono już w .ro

ku upiegłym obejmuje cały teren wokół kościoła. Szkielety występują rów
niei wewnątrz budynku. Ogółem odsłonięto ich 74. Dwa szkielety I?OSia-
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dały naszyjniki z paciorków szklanych, przy jednym znaleziono sześć 

obrączek miedzianych. Na cmentarzu znaleziono około cźterdzieści monet, 
od denarów jagiellońskich po boratynki Jana Kazimierza. 

· Szczególnie ciekawym znaleziskiem jest mały skarb srebrnych monet 
czeskich, zwanych "parw\lsami", który został ukryty we wkuciu w odsadz
kę filara łuku tęczowego. Skarb ten jest datowany wstępnie na pierwszą 
dekadę wieku XIV. 

:. wstępna analiza materiałów: monet, fragmentów naczyń poiwala 
określić prawdopodobną chronologię pierwszego wzniesionego tu obiektU 
na przełom XIII/XIV wieku. Jak wynika z przekazów pisanych, kościół 
Najświętszej Marii Panny w Wierciszawie funkcjonował w wieku XIV. 
Po .przeniesieniu przez Oleśnickiego osady w Wier-ciszawie do Pińczowa 
teren ten wraz z kościołem ·został włączony w uposażenie klasztoru o:o~ 

Pawinów z .Pińczowa. Na miejscu opuszczonego już prawdopodobnie 
w XV w . . kościoła, w .czasie reformacji wypędzeni z miasta w 1550 r. Pa
ulini wybudowali kaplicę św. Ducha,.l'ozebraną następnie w 1782 r. 

W następnym sezonie badawczym należałoby rwykonać sondaże mają
ce na .celu odnalezienie osady, dla której wy,budowano kościół' w średnio
wieczu. Wydaje się, że należy 1ej .srukać przede wszystkim na zachód od 
kościoła. 

POZNA~-Stare Miasto, 
ul. Garbary Nr 75~77 

RADOM 

stanowisko 1 

RADZIEJ ÓW KUJ' A WSK! 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Kujawskie we Włocławku · 

Badania prowadziła mgr Janina Dąbrowska. Finansowało Mu:; 
zeum Kujawskie we Włocławku . .Pierwszy sezon badań. Sta-: 
nowisko średniowieczne. 

Podczas kopania fundamentów pod nowy -budynek Sądu Powiatoweg~ 
przy ul. Świerczewskiego 22 natrafiono na .głębokości ·2,5 na drewniane 
konstrukcje. Badania ratownicze wykazały, iż konstrukcje tw tworzą 

skrzynkę zbudowaną z dranic o grubości ·5-6 cm i szerokości 18-20 bn. 
Rzut poziomy skrzyni ·był kwadratowy o wymiarach 1,20 m, głębokość 
0,95 m. W narożnikach dranice połączone były konstrukcją "na obłap", · 
od .strony wewnętrznej dodatkowo wzmocnione okrąglakami o· 0,15 m. Dno 
skrzyni rwyłożone było ,brulmem kamiennym, ścianki boczne tbyły wythbsz~ 
czone słomą i mchem. Skrzynia wkopana lbyła w calec, który stanoWiła 
tu glina. Nad .nią zalegały warstwy przemieszane. Wewnątrz skrzyni zna
leziono dwa duże dzbany o taśmowatych uchach z podniesionymi bde~ 
gami, zachowane w całości, duże fragnienty dwóch podobnych dzbanów; 
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dw,ie misy szerokootworowe z dziobkiem, żelaZhy sierp o · ząbkowanym 
ostr.zu i drewnianej rękojeści, rękojeść drewnianą z tkwiącym fragmentem 
kolca żelaznego, fragment :powrozu z łyka drewnianego oraz dużą ilość 
kości zwierzęcych. . 

Od pracowników budowy uzyskano informację, że w pobliżu w/w 
sktzyni· odkryto drugą o większych rozroiaraeih i znacznie głębszą. Obiekt 
ten. zóstał' zakryty betonem i był już całkowicie niedostępny. Informato.rźy 
wydobyli z wnętrza jego dwa małe dzbanki, rynienkę na trzech rożkowa
tych .nóżkach, wewnątrz pokrytą zieloną polewą oraz sporą ilość kości zwie
rzęcych. Na podstawie wydoby,tej ceramiki oba obiekty można datować na 
XIV-XV w. · 

Dalsze badania ze względu na niedostępność terenu, nie będą prowa
dzone. 

l ; ' . • ~ 

l · ·· ;· 
~ 

RAWA MAZOWIECKA Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P.P. PKZ Od<hi.al rw WaT
szawie. 

Badania prowadził mgr Jerzy Gula. Finansował WKZ w Ło
dzi. Drugi sezon badań. Zamek t(XIV-XVIII w.). 

Badania ·były kontynuacją :prac prowadzonych w 1967/68 r. przez Mu
zeum Ziemi Rawskiej. Miały na celu uzyskanie danych umożliwiających 
wykonanie zabezpieczenia i wyeksponowania ruin zamku. Prace prowadzo
no . .na dziedzińcu zamku .(wykopy Nr 701 i 702). •Wykonano także przy ,po
mocy wier.ceń ręcznych profil dziedzińca, równoległy do kurtyny połudnli.o
wo-wschodniej. 

Wykop Nr 701 - usytuowany przy kurtynie, w południowo-zachodniej 
cZęści dziedzińea. 

··w trakcie badań odsłonięto kolejno: XVII-wieczny poziom brUku; 
XV-wieczny poziom moszczony drewnem, wraz z fragmentem budynku 
drewnianego o k.o.nstrukcj'i zrębowej; XIV ..,wieczny poziom najprawdopo

. dóbn'iej brukowany wraz z częściami dwóch budynków drewnianych~ jeden 
o konstrukcji palisadowej, drugi- zrębowej. W kurtynie odsłonięto za
murowaną w wieku XV, XIV -wieczną bramę zamku. 

W wyniku eksploracji warstw, obok dość bogatego zestawu rene~an
sowy.ch kafli, średniowiecznych i nowożytnych fragmentów naczyń .cera
mieznych, uzyskano :pewną ilość wyrobów z drewna, tkanin, skóry; kości. 
Z dekawszych zabytków metalowych wymienić należy: ostrogi, podkowy 
i brązowe kłódki {cylindryczne). 

Wykop Nr 702 - usytuowany w zachodnim narożniku dziedzińca. W 
trakcie badań odsłonięto: poziom bruku XVII-wiecznego oraz :pochodzą<:y 
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z początku wieku XVI piec ceglany o wymiarach 4 x 2 rń zapewne do ·viy
pa:Umia wapna. Okr-eślono także wzajemne pOWiązanie kitrt)ńtiy"pc)łi.J.illiió:.. 
wc-zachodniej oraz baszty .narożnej. Materiał ruchomy to głównie 'frag
menty nowożytnych i średniowiecznych naczyń ceramicznych. Stwier
dZono, że partie kamienne murów obwodowych określane jako fundamen
ty, stanowią wysoki na około ~.5 m cokół murów, a właściwe funda~enty 
zbudowane są z kamieni granitowych bez użycia zaprawy. Badania będą 
kontynuowane w .roku przyszłym. · .. 

,l .... 
.. i ~· J 

,.., . ... 

ROZUMICE, pow. Glu1bczyce patrz wczesne :średniowiecze 
}·'.-

SANDOMIERZ - Pracownia Archeologiczno-Konser
wattorska .P.P. PKZ Oddział w War-Kościół i szpital św. Ducha 

. l '\, .~ • ·'i'. ' 

. . . . sza wie. 
. . .. . ~ .. 

Badania prowadzili -mgr Teo1fil Dębowski, mgr Marian Myszka. 
Finansował WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań. Kościół i szpi-

'·· .tal ·św. Ducha. średniowiee·ze i okres nowożytny. .' ·. 

Kontynuowano eksplorację nawarstwJeń w wykopie III, przedłużając 
go'' ha skarpę po zewnętrznej stronie miejskiego muru obro.nnego. ·w części 
Wykopu, na dziedzińcu szpitaLnym osiągnięto na głębokości ·6 m strop''eal:.. 
ćowego lessu. Nad calcem zalegała warstwa próchnicy grubości 1,50: '.fu. 
W ·jej stropie znaleziono pojedyncze ułamki naczyń średniowiecznych··wr~ 

z ceramiką d. krzemieniami neolitycznymi. Głębiej występowała wyłącznie 
ceramika neolityczna. Nad próchnicą, od poziomu 2 m zalegała warstwa 
nasypowego lessu z soczewkami humusu. Na nasypie posadowiono f~~
ment muru obronnego. Mur budowano odcinkami. Nat:r;afiono ną,~tyk 
odcinków. Widoczne są różnice _w głębo~ości posadowienia fupdame_~tów. 

l • . . . 

W części wykopu położonej na zewnątrz muru obronnego, .nad próch-
-ni,c·ą zawierającą ceramikę neolityczną, majduje się nasyp lessowy zawjerp
jący wkopy nowożytne. W warstwie nasypowej nie znajdowano żad~y.c}l 
~~Y:tkó~~ aadania nie zostały zakończone. . .... • i) ·l • 

';l •":, 

SANDOMIERZ- P~~~ownia Archeologiczno-K~~_,ęr
.watorska P .P, PKZ Oddział w . Kf.a-~:ury obronne 
kowie. · . . j 

' ·,, 
Badania prowadził Eligiusz Dworaczyński. Finansował WiKZ 
w Kielcach. Drugi sezon badań. Mury obronne miasta. Okres 
średniowieczny i nowożytny. . !:·. 
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., Nadzorem objęto wykopy budowlane "Zamek" w celu odsłonięcia .re
liktów ml!I'óW obronnych miasta do gl~ookości 0,5 m .poniżej odsadzlki fU111-
da.P1ę.ntowej . Wyk{)py założono na przedłużeniu od istniejącego na powier~':t 
chni fragmentu muru w pobliżu . bożnicy żydowskiej w kierunku połud-
niowym. · 

Mury zachowały się na różnej głębokości, miejscami jedynie dolna 
partia fundamentu. Warstwę wierzchnią stanowił materiał pochodzący 
z remontu bo:źJni·cy. Do głębokości odsadzki fundamentowej zalegały opie
rające się o mur warstwy próchnicy z lessem, z obfitym materiałem nowo
żytnym. Poniżej odsadzki {około 3 m) wystąpiły warstwy średniowieczne 
z •nielicznym materiałem zabytkowym, także opierające się o mur. Na 
głębokości około 5 m od powierzchni wystąpiła warstwa próchnicy, w któ
rą wkopany był fundament. Niestety z powodu braku materiału zabytko
wego nie udało się wydatować warstwy, na której posadowiona była stopa 
fundamentowa. 

'· . Nadzór będzie prowadzony w iniarę kontynuowania prac budowla
nych. 

SANDOMIERZ - Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P.P. PKZ Oddział w Kra
kow'ie 

Kościół i klasztor św. Jakufba 

) '' 

Badania prowadzili: mgr Marian Myszka i Eligiusz Dworaczyń
ski. Pierwszy sezon badań. Finansował WKZ w Kielcach. Ko
ściół i klasztor św. Jakuba, średniowiecze, materiał nowożytny. 

Prace archeologiczne przy kościele i klasztorze św. Jakuba oprócz 
planowych badań wykopaliskowych obejmowały nadzorowanie prac ziem
nych budowy ".Zamek", przy kaplicy św. Jacka i przy północnej stronie 
kościoła. :&twierdzono, że stropa fundamentowa kaplicy św. Jacka !(dawne 
za~hodnie skrzydło klasztoru Dominikanów) znajduje się na głębokośCi · 

z~ledwie 04, m od powierzchni ziemi. 

W wykopie przy ścianie wschodniej kaplicy natrafiono na 6 grobów 
szkieletowy.ch - zniszczonych przed rozpoczęciem nadzoru. W wykopie 
przy zachodniej ścianie kaplicy św. Jacka, do poziomu stopy fundamento
wej, występowały zabytki nowożytne, w przewadze z XVII wieku. 

W wykopie znajdującym się przed portalem, przy północnej ścianie 
kościoła, wyeksplorowano 19 grobów ze szkieletami leżącymi na wznak, 
głową na zachód. Nie posiadały one wyposażenia, lecz fakt znajdowania 
w wypełniskach jam grobowych drobny.ch fragmentów ceramiki, wyłącz
nie średniowiecznej, zdaje się wskazywać, że pochodzą nie później niJż 

z XV wieku. 
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· Badania planowe miały na .celu stwierqzenie przebiegu południowej 
części zachodniego skrzydła klasztoru i prześledzenie nawarstwień na Za
chód od tego skrzydła·. Nie natrafiono jednak na żadne relikty muru ani też 
na jego negatyw. W wykopie zlokaliwwanym na zachód od kapUcy pod 
warstwą nowożytną znajdowała się warstwa z ceramiką średniowieczną, 
datowaną denarkiem Olbrachta na koniec XV wieku. 

Badania .będą kontynuowane w roku przyszłym i koncentrować" się 
będą na terenie dawnego skrzydła południowego klasztoru Dominikanów. 

SANDOMIERZ -Stare Miasto Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P.!P. PKZ Oddział w Kra
kowi-e 

Badania prowadzili: mgr Teofil Dębowski, mgr Marian Myszka, 
. ; . ., Eligiusz Dworaczyński. Finansował WKZ w Kielcach. Trzeci 

sezon badań. Ośrodek miejski - średniowiecze i okres nowo
żytny. 

Kontynuowano rozpoczęte w 1968 roku nadzorowanie prac ziemnych 
na .terenie Starego Miasta. Nadzór doty.czył głównie wykopów kanaliza-
cyjnych i sond górniczych. · 

Wykop .kanalizacyjny na ul. l Maja przeciął cmentarzysko szkieleto
we znajdujące się na zachód od Katedry - wykonała go koparka niszcząc 
groby. W wykopie kanalizacyjnym, J>rzecinającym wschodnią skarpę mia
l?ta na przedłużeniu ul. Podole, stwierdzono wkop będący prawdopodobnie 
negatywem muru obronnego. 

Jednym z ciekawszych obiektów była studnia z drewnianą cembrow
nią, na którą natrafiono w sondzie .górniczej przy Ry.nlw Nr 20a. W dolnych 
partiach jej wypełniska (na głębokości około 10 m) znaleziono ceramikę 
późnośredniowieczną oraz drewniany talerz. Ceramikę późnośredniowiecz
ną siwą i z białej glinki znaleziono na poziomie najniższej kondygnacji 
piwnic przy Rynku 16, 17. Ceramikę siwą znaleziono także przy Rynku 
11, gdzie występowała w warstwie nienaruszonej, której strop wyznacza 
średniowieczny poziom użytkowy. 

Prace górnicze na terenie Starego .Miasta dobiegają końca. 



SIERADZ --Wzgórze Zamkowe 

SIEWIERZ, pow. Zawierci e 

-247-

patrz wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P.P. PKZ Oddział w Kra
kowie 

Badania prowadził mgr Teofil Dębowski. Finansował WKZ 
w Katowicach. Pierwszy sezon badań. Zamek- średniowiecz
ny i ok·res nowożytny. 

Wstępne badania archeologiczne zamku biskupów krakowskich wSie
wierzu objęły teren dziedzińca zamkowego i południowe skrzydło miesz
kalne, łącznie 81 m2• Calec osiągnięto na głębokości 500 cm tylko na jednej 
działce: 

' Odsłonięto bruk dziedzińca ułożony w okresie nowożytnym i otacza
ją.cy fundament budowli stojącej na środku dziedzińca. Fundament budo
wli sięga głębokości 500 cm. Niewykluczone, że fundament jest pozosta
łością średniowiecznego stołpu. Od strony południowej przylegają doń 

resztki konstrulwji drewniano-kamiennych !(wał?). Odsłonięto mur zamy
kający średniowieczne założenie obronne od strony południowej. Wal"stwy 
nowożytne występują do głębokości około 100 cm. Głębiej zalegają na
warstwienia średniowieczne i być może wczesnośredniowieczne. Wy
stępują w nich ślady pożaru - warstewki przepalonej polepy glinianej 
zwlęglonego dreW!l1a i spalonego zboża. 

-Wśród zabytków ruchomych przeważają ułamki naczyń głównie śre
dniowiecznych. Interesujące jest współwystępowanie w warstwach nieza
burzonych typowej ceramiki XIII-XIV -wiecznej i ułamków naczyń pole
wanych datowanych na innych stanowiskach bardzo późno, nawet na okres 
nowożytny. Na uwagę zasługują liczne znaleziska militariów: groty strzał 
łuku i bełtów kuszy, ostrogi z kółkiem :zębatym, grot oszczepu, topów i ku
le żelazne. Z innych przedmiotów żelaznych wystąpiły pojedyńcze egzem
plarze kłódek i kluczy, fragmenty noży, haczyk do wędki, fragmenty sier
pów i liczne gwoździe. Spotyka się także przedmioty kościane : szydła, ·igły 

i okładziny rękojeści noży. O miejscowej produkcji tych narzędzi świadczy 
występowanie odpadków produkcY'jnych: rogowych i kościanych. W war
stwach mierzwy nad -calcem zachowały się szczątki organiczne: resztki 
tkanin i skóry, pestki wiśni lub czereśni, łupiny orzechów laskowych 
i włoskich. 

Badana na dziedzińcu zmierzające do wyjaśnienia funkcji domniema
nego stołpu i konstrukcji drewniano-kamiennych będą kontynuowane w 
przyszłym roku. 

SOBIEŃ - Manasterzec patrz •wczesne średniowiecze 
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STARGARD . patrz w<:zesne średniowiecze 

SZCZYTNO Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P.P. PKZ Oddział w War
szawie 

... . 

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek-Płachtowa. Finanso
wał WKZ w Olsztynie. Drugi sezon badań. Zamek krzyżacki 
.(XIV w.), kafle (XVII-XVIII w.) . 

W rok.p bieżącym główny nacisk położono na przebadanie dziedzińca 
o;raz systemu podpiwniczenia zamku. Wykop na dziedzińcu odsłonił drew:
nianą studnię, usytuowaną w ·Centralnym jego pl.l!Ilkde. W górnych par
tiach studnia miała kształt okrągły i była bardzo zniszczona, niżej nato
miast odsłonięto cembrowinę prostokątną, o doskonale zachowanych dębo
wy<:h ścianach. Konstrukcja ścian jest niezwykle interesująca i jak się wY
daje nie zna]duje analogii na terenie innych obiektów. Wypełniska studni 
zaw~erało bardzo dużą ilość .ceramiki z różnych okresów, kafli siedemnasto 
i osiemnastowiecznych, dachówek li.tp. Z ana'lizy obiektu wynika, że okrą
gła górna cembrowina została nałożona xnacznie póżniej. Eksploracja śtu
dni ·będzie kontynuowana w roku przyszłym. 

Drugim ciekawym obiektem odsłoniętym w północnym skrzydle zam
ku jest wejście i drewniane schody prowadzące do dolnych kondygnacji. 
Ze wstępnych badań wynika, że drewniane schody dobudowane ·zostały 
do kilku stopni z cegły goty.ckiej w okresie późniejszym, kiedy podniósł 
się poziom dziedzińca. Wykop założony wewnątrz, na wysokości wejścia, 
odsłonił nie zidentyfikowane sklepienie, które po~ożone są o całą wysokość 
kondygnacji niżej od sklepień odsłoniętych w roku ubiegłym uważanych 
za piwniczne. Przecięto profilem odsłoniętą w r.oku ubiegłym w basz.cie 
"posadzkę". Była to warstwa tłucz.onej cegły z dużą ilością zaprawy wa
pieiimej. Pod nią występowały trzy warstwy średniej wielkości kamieni 
narzutowych na ,zaprawie wapiennej, ułożonych na niezw.iązanych, dUJŻych 
narzutowcach, wchodzących w mur baszty. Wye~sp1orowano do dna przy
budówkę ,(2,70 x 2,20 m), dostawioną do zachodniej ściany baszty i połud
niowej ściany skrzydła zamku . .Zbudowana była ona z cegły goty·ckiej na 
kamiennym fundamencie, bardzo 1głęboko posadowionym do 6 m. Nie roz
poznano na razie jej przeznaczenia. Wypełniska stanowiła ogromna ilość 
zabytków. Były tam ułamki ceramiki głównie siwej, czternastowiecznej, 
dachówek, cegieł profilowanych, płytek okiennych (między innymi 
fragmenty barwnych płytek witrażowych), kości rybie (głównie szczu
paka), grzęzidła i inne. 

Projektuje się kontynuację badań w latach następnych. 
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SWIĘTY Jrn,ZYZ, (Łysa Górą) 

pow' ·Kielce 
. ·Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych i Muzeum Swiętokriyslkie 
w Kielcach 

N Jfj /_ .. 
Badania prowadził mgr Zygmu:nt Pyzik. Finansował WKZ w 
Kiel·cach. I>,ierwszy sezon. badań. Krużganki gotyckie pobene
dyktyńskie. 

·: : .. ·W związku z trwającymi aktualnie .pracami konserwatorsko--renowa
cyjnymi w krużgankach gotycki-ch z drugiej połowy w. XV, stanowiących 
część· kompleksu zabudowań byłego opactwa ·benedyktyńskiego na Świętym 
Krzyżu (Łysej Górze) przeprowadzono w ich obrębie archeologiczne ,bada
nia sondażowe. Miały one na -celu weryfikację warstwy kulturowej zale
gającej w krużgankach, przed położeniem nowej posadzki kamiennej. Ba
daniami objęto kolejno zachodnie, wschodnie i południowe ramię krużgan
ków, pominięto natomiast ramię północne ze względu na jego podpiwni-

'· czenie. 

·, Warstwa kulturowa w obrębie krużganków składa się z ziemi próch
ni~znej barwy brunatnej, zmieszanej z rumoszem budowlanym. Miąższość 
jej :waha się w grani.cach od 20 do 330 cm, przy czym jej wzrost zgodny jest 
z~ .ukształtowaniem gliniastokwarcytowego podłoża naturalnego, które cha
rakteryzuje !Się silnym upadem w kierunku północy . 

. W warstwie zalegał liczny materiał kulturowy, w tym kilkaset ułam
ków naczyń glinianych z młodszej fazy okresu wczesnośredniowiecznego 
(w. XII-~III), z .późni~jszego średniowiecza '(w. XIV-XV) oraz z .czasów 
nÓwÓżytnych. Poza tym występowały w niej fragmenty cegieł, w tym tak
że ,;paków.ki". 

Stwierdzono ·kilkanaście pojedyńczych pochówków ludzkich, zapewne 
~tórnych, za czym przemawia brak śladów trumien, a w ramieniu wschod
nim krwż.ganków ponadto pochówek zbiorowy, niewątpliwie wtórńy, liczą
cy parędziesiąt szkieletów o -chaotycznym układzie. 

W zachodniej części krużganków ·odkryto wątki kamienny.ch i cegla
nych fundamentów ścian działowy.ch z okresu użytkowania zabudowań 
klasztornych, w tym również części krużganków, na cele więzienne (w. 
XIX-XX). 

We wszystkich badany.ch .częściach krużganków ustalono warunki po
sadowienia fundamentów i ścian kruż·ganków, jak też otaczających je in
nych zabudowań klasztornych. 

W zakończeniu należy podkreślić .zupełny .brak w warstwie kulturo
wej, w obrębie krużganków materiałów zabytlwwych z okresu przedbene
-dyktyńskiego {data fundacji opactwa- I poł. w. XII), co zg.odne jest z wy
nikami badań archeologicznych na wirydarzu, przeprowadzonych w roku 
1958. ; 
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Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Torum1,1 

Badania prowadziła dr Jadwilga Chudziakowa. Pierwszy sezon 
badań. Badanie średniowiecznego ośrodka miejskiego (XIII w. 
-XV w.). 

Kontynuowano pra.ce prowadzone do ~oku 1966 na terenie wzgórza 
zamkowego, gdzie odkryto grodzisko wczesnośredniowieczne oraz przeba
dano ruiny zamku pokrzyżackiego. Badania podjęte zostały w związku z za
planowaną na rok 1973 naukową monografią miasta. Celem prac jest od
krycie podgrodzia oraz możliwie dokładne przebadanie środowiska ośrod
ka miejskiego. 

Wykopaliska skoncentrowano na terenie Starego Miasta. ·W wyni·ku 
badań przeprowadzonyoCh na ul. Srezytnej, Szerokiej oraz Zeglarsk'iej, 
odkryto średniowieczne warstwy osadnicze, które wystąpiły na głębokoś.ci 
od 230 cm do 280 .cm (od obecnego poziomu ulic). Odsłonięto fragment do
mu drewnianego z dość dobrze zachowaną podłogą z dranic. Poza obrębem 
domu natrafiono na dużą jamę, wypełnioną znaczną ilością odpadów skóry, 
fragmentów wyrobów skórzanych ,(rękawice, buty), ułamków ceramiki 
oraz kośćmi zwierzęcymi. ,zarówno fragmenty zabudowań, jak i jamę 
odpadową, na podstawie materiału zaby,tkowego i układu stratygrafi.cznego 
możemy datować na II połowę XIII wieku. 

Na znacznym odcinku przy ul. Szerokiej odkryto XIII-XIV-wieczne 
mury obronne, średniowieczne przedproża oraz tzw. Bramę Kotlarską, 
prowadzącą ze Starego do Nowego Miasta. 

W e wszystkich badanych dotąd punktach miasta, jak również pod
czas przypadkowych odkryć, natrafiono na fragmenty drewnianych cho
dników lub domów, które można datować na II połowę XIII wieku. 

Prace archeologic~ne w następnych sezonach skoncentrowane zostaną 
w pobliżu średniowiecznego grodziska w celu rozstrzygnięcia sprawy pod
grodzia na które jak dotąd nie natrafiono. 

TUCHOLA Katecka Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja Archeologi.czna Uni
wersytetu Łódzkiego pod ogólnym kierownictwem doc. dr. Je
rzego Kmiecińskiego przy współudziale Zakładu Archeologii 
Polski Srodkowej IHKM PAN. Bezpoś.rednio pracami kierował 
dr Tadeusz Poklewski. Finansował Uniwersytet Łódzki i PRN 
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w Tucholi. Drugi sezon badań. Zamek krzyżacki. Sprawozdanie 
qpracował mgr L. Kajzer. 

Prowadzono badania ratownicze i inwentaryzację architektoniczną w 
obrębie średniowiecznego miasta i zamku . . Narysowano szereg profili w 
Fejonie Powiatowego Domu Kultury, które pozwoliły zarejestrować pełny 
układ uwarstwień dziedzińca zamku niskiego i układ warstw w rejonie 
bezpośrednio przyl~ającym do zewnętrz.neg.o ciągu obwodowych murów 
zamku. Kontynuowano pełną inwentaryzację architektoniczną murów 
zamkowych wklocznych w północnej ścianie PDK, wykorzystując ją, jako 
materiał do pra.c rekonstrukcyjno~konserwatorskkh. W obrębie zachowa
nych fragmentów zamku wysokiego dokonano inwentaryzacji ar.chitekto
nicznej piwnic zamkowych. Ciekawych danych dostarczyły profile wyko
pów kanalizacyjnych w rejonie ul. Starofarnej. Stwierdzono istńienie 
warstw zawierających nieprzemieszany materiał ceramiczny z XIV w. 
oraz dużą ilość skrawków skóry, co sugeruje, że rejon ten zamieszkały 
był przez rzemieślników trudniący·ch się jej obróbką. Badania będą kon
tynuowane w latach następny·ch. 

WARSZAWA

ul. Czerniakowska 

S.tanowisko Solec 

WARSZAWA 

Stanowisko "Łazienki" 

patrz okres nowożytny 

Terenowy Zespół Archeologiczny 
przy Spółdzielni Pracy Usług Tech
nicznych - Stara Miłosna 

Badania prowadziła mgr Olga Gierlach. Finansował Urząd 

Konserwatorski m.st. Warszawy. Drugi sezon badań. Grodzisko 
średni.owiecz.ne, ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, 

ślady wczesnego okresu brązu .(kult. trzciniecka). 

W sezonie badawczym przekqpano ogółem 3 ary. Najważniejsze z od
'krytych obiektów to ślady drewnianego kościółka z półokrągłą absydą, 
przypuszczalnie z końca XIII w. W niewielkiej odległości od niego wy
stąpił kwadratowy zarys bruku z dużych kamieni, o wymiarach około 
5 x 5 m mogącego stanowić dolny fragment jakiejś kamiennej budowli. 
Trzecim obiektem odkrytym podczas tegoroczny.ch prac o nieustalonym 
do tej pory przeznaczeniu jest pozostałość spalonej konstrukcji drewnianej, 
znajdującej się bezpośredni.o nad calcem i występującej na przestrzeni 
półtora ara, od wału do wyżej opisywanego kościółka i wspomnianego 
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kwadratowego zarysu bruku. O:rnawiana konstrukcja rysowała się na pla
nie w formie bardzo regularnych pasów ciemnej ziemi z dużą zawartością 
węgli drzewnych, poprzedzielanych 15-20 cm pasami jasnej gliny iden
tyc~nej z calcem. Szerokość pasów deronych wynosiła 1,30 m . 

. Ceramika występująca na tym stanowisku podobnie jak w pierws,zyro 
sezonie badawczym :zalicza się do schyŁku XIII, XIV, XV w. i okresów 
nowożytnych. Metale w przeważającej części z XIII i XIV w. Brak nato
miast ·ceramiki z wczesnego średniowiecza w przedwieństwie do wyników 
z, pierwszego sezonu badawczego. 

Stanowisko będzie badane w 1971 roku. 

WARSZAWA- Zamek 

WARSZA W A'- Zerzeń 

WENECJA, pow. Znin 

Zamek 

patrz okres nowożytny 

patrz okres lateński 

Muzeum im Jana KasiProwicza 
w Inowroclawiu 

' 1 . li •• 

·i l, 

,, 

! \'·! 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski .pod ogólnym kierow
nictwem mgr ·Zdzisława Ciary. Finansował WKZ w iBydgosz
•CZY. Pierwszy sezon badań. Zamek średniowieczny . 

.Badania .były prowadzone w ramach nadzoru archeologicznego przy 
pracach, związany·ch z uporządkowaniem ruin zamku Mikołaja ·z Chomiąży 
herbu Nałęcz. ' ,, .... · 

Po oczyszczeniu murów i majdanu z drzew i krzewów przystąpiono 
do odsłaniania zewnętrznego łka północnego muru zamku. Po obniżeniu 
skarpy, przylegającej_ 'Cło muru o około 1,5 m odsłonięto stopę muru oraz 
niewidoczne dotąd przypory, jedną w północno-zachodnim narożniku, a 
drugą w połowie zamkowego muru. Skarpę tworzyło gruzowisko z cegieł, 
przemieszanych grudami zaprawy wapiennej i próchniczną ziemią. Tkwiły 
w nim nieliczne ułamki ceramiki średniowiecznej i zwierzęce kości. Pod 
murami wieży ,(narożnik północno-wschodni) znajdowano wiele cegieł sil:. 
nie przepalonych. Gruzowisko powstało wskutek zwalenia się części .cegla-
nej partii murów wieży i muru obwodowego zamku. · · · 

W przyszłym roku ,prace będą kontynuowane. 

l . 

WIELICZKA, pow. Kraków . Muz.eum Zup Krakowskich Wieliczka 
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Stanowisko II (zamek) 

d . 
Badania prowadził mgr Antoni Jodłowski. Finansowało Mu
zeum Żup Krakowskich Wieliczka. Siódmy sezon badań. Osada 
wielokulturowa i ruiny zamku średniowiecznego . 

.:;:: .;. ..i.·: .... "' .. · ... ' 

Kontynuowano prace wykopaliskowe w ·Wielic:oce za zamku. Celem 
-badań było ustalenie średniowiecznego poziomu użytkowego w poszczegól
nych punktach zabudowań zamkowych oraz ,chronologii muru kamiennego 
pd,krytego w ubiegłych latach, datowanego przez architektów na XIII 
w~ek. Założono trzy wykopy Nr Nr XLIII-XL V. 

Wykop XLIII o wymiarach 2 x 2 m zlokalizowano wewnątrz baszty 
po.chodzącej przypuszczaLnie z XIV w. Pogłębiono go do głębok·ości 3 m 
po .czym eksplorację przerwano - nie osiągając .calca - ze wZiględ.u na 
si1nie napływającą wodę. Wypełniska stanowiła warstwa gruzu ceglano 
kamiennego zawierająca fragmenty ceramiki ~nowożytnej, głównie z XVIII 
i~X~ . 

Wykop XLIV usytuowano przy ·wewnętrznej stronie muru kamienne
go przebiegającego przez dziedziniec zamkowy, w zachodniej części ruin. 
Pierwotne wymiary wykopu wynosiły 3 x 2 m, później zostały powiększo
ne wskutek obsUJnięcia się profili. Wykop przebadano do głębokości 6,70 
m. Nawarstwienia .kulturowe sięgały do poziomu 6,50 m -od obecnej po
wierzchni gruntu. Do najciekawszy.ch -obiektów należy odkrycie wkopu 
pod fundament muru oraz ustalenie głębokości zalegania stopy fundamen
towej 6,50 m. Ceramika znaleziona w wypełnisku wykopu pochodzi 
z XliVXIV w. Na ten okres należy datować bud-owę muru kamiennego oraz 
najstarszych założeń obronnych na zamku. 

Wykop XL V o ·wymiarach 3 x 2 m założono przy zewnętrznej stronie 
muru północnego skrzydła zamku (od strony plant) i pogłębiono do 2 m. 
Na głębokości 0-182 cm występowały nawarstwienia kulturowe z czasów 
nowożytnych a na poziomie 182 .cm pojawiła się IŻół:ta .glina- calec. 

WIDORADZ, pow. Wieluń patrz wczesne średniowiecze 

W.)ER~ICA, po:w. S'zydłowiec patrz wczesne średniowiecze 

WIZNA, pow. Łomża patrz wczesne średniowiecze 

WOLIN- Stanowisko l patrz wczesne średniowiecze 
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TRZEMESZNO, pow. Mogilno patrz wczesne średniowiecze • • , t · 

ZGIERZ patrz okres wpływów rzymskich 

Stanowisko 7 
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Okres nowożytny 
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BIAŁOGARD patrz w-czesne średniowiecze 

BOCHNIA patrz wczesne średniowiecze 

BOGUCHWAŁA, pow. Rzeszów Pracownia Archeologiczno-Konser
wator.Ska P.P. PKZ Oddział w Lub
blinie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Hunicz i mgr Maria Supryn. 
Finansował WKJZ w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. Założe
nie pałacowe. Stanowisko nowożytne (XVI-XVIII w.). 

Zabytkowy zespół pałacowy położony jest w środkowej części osady, 
w terenie o falistym ukształtowaniu, na północ od rzeki Wisłok. Został 
on wzniesi·ony w drugiej ćwierci XVIII stulecia przez Teodora Konstantego 
Lubomirskiego i pierwotnie miał się składać z trzech piętrowych budynków 
połączony.ch dwoma parterowymi z loggiami od strony wschodniej @arku). 
Radania ar·cheologiczne miały na celu zweryfikowanie tej hipotezy. Od
słonięto dwa .ciągi murów iundamentowy·ch, których układ ściśle nawiązu
je do części istniejącej. Są to: wschodni, zewnętrzy mur fundamentowy 
zniszczonej partii oraz wewnętrzny mur fundamentowy parter.owego bu
dynku IZ log1gią. Mury te wzniesione są bądź z kamienia, bądź z cegły na 
zaprawie wapiennej. W świetle uzyskanego mater.iału rzeczowego, proble
matycznym wydaje się istnienie południowego, piętrowego budynku w for
mie skończonej, najprawdopodobniej uległ on zniszczeniu już na pewnym 
etapie budowy. 

'Inne r.elikty murów, które jak wydaje się stanowią odrębny zespół 
w stosunku do XVIII-wiecznego pałacu, odsłonięto w południowej części 
domniemanego założenia. Układ tych murów {m.in. fragment ·ceglam.ego 
sklepienia J)iwnicy) nie wiąże się zupełnie z pałacem i stanowi zapewne po
zostałości wzmiankowanego przez źródła history.czne XVI ;i XVII w. -
obronnego dworu. Takie datowanie potwierdza również materiał archeolo
giczny (ceramika, kafle). 

Wśród zabytków ruchomych przeważa ceramika, głównie ·toczona, 
wypalana w atmosferze utleniającej oraz z polewą, najczęściej o barwie 
brązowej, zdobiona ornamentem stempelkowym; kafle płytkowe z wy
o ~rębnionym brzegiem oraz bez brzegu - z ornamentem kontymuacyjnym, 
glazurowane i bez glazury, o motywach zdobniczych: stylizowanym r.oślin

nym, stylizowanym zwierzęcym, geometrycznym. Do innych znalezisk 
należą zabytki szklane, fajansowe, por·celanowe, metalowe oraz kości zwie
rzęce . Wymienione zalbytki mieszczą się w ramach chronologicznych 
XVI-XVIII wieku. 

W przyszłych sezonach badania należy kontynuować. 



DĄBROWKA STARZEŃSKA, 

pow. Brzozów 
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Plracownia Archeologiczno-Konser
watorska IP.JP. PKZ Oddzial w Lu
b'linie 

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłows'ka. Finansowal WKZ 
w Rzeszowie. Pierwszy sezDn badań. Zamczysko, okres no
wożytny (XVI-XVII w.). 

Zamek położony •jest nad Sanem, na płaskim cyplu wzgórza wchodzą
cego w skład Pogórza Przemyskiego. Prace badawcze prowadzone były 
na dziedzińcu oraz na zewnątrz przy mura-ch. ZaŁożono 14 wykopów ar
cheologiczno-architektonicznych. 

Zamek posadowiony był na płaskowyżu, jedynie >basztę południową 
zbudowano nieco niżej na zboczu. Przed budową zamku nie przeprowadzo
no niwelacji terenu, wskazuje na to warstwa humusu pierwotnego, przy
krywająca calec . 

. W czasie prac badawczych odsłonięto fundamenty skrzydła póŁnocno
zachodniego. Jak wskazuje układ warstw, budowy tego skrzydła nie ukoń
.czono, zrezygnowano z niej po pożarze drewnianej nadbudowy .(prawdo
podobnie tymczasowej) w 1616 r. Zwraca uwagę fakt, że warstwy kulturo
we są małej miąższości, ubogie w zabytki, a calec występuje na głęboko
ści 80 .cm ·(pośrodku dziedzińca 60 .cm). •W !Świetle materiału ar.cheologicz
nego i cech architektonicznych budowę zamku rozpoczęto na początku XVII 
w. Materiał zabytkowy, typowy dla XVI-XVII wieku reprezentowany 
jest głównie przez ceramikę. Są to fragmenty naczyń toczonych tzw. siwa
ki, naczynia z polewą brązową i zieloną, kafle z brązową lub wielobarwną 
glazurą, z o:mamentem - w większości - stylizowanym, roślinnym. Zna
leziono najprawdopodobniej fragment ozdobionej płytki ceramicznej z her-· 
bem Radwan (?). Poza tym ułamki naczyń szklanych i przedmiotów meta
lowych (okucia, gwoździe) maz ·choć w stosunkowo nieznacznej ilości, 

koś-ci zwierzęce. 

W przyszłym roku prace będą kontynuowane. 

DĘBNO, pow. Brzesko 

GOSZCZ, pow. Syców 

Stanowisko 2 

GUBIN - Stare Miasto 
pow. Grosno Odrzańskie 

patrz średniowiecze 

patrz okres wpływów rzymskkh 

patrz średniowiecze 



FROMBORK, pow. Braniewo 

KIELCE 

KRAKÓW, ul. Augustiańska 

KRAKÓW- Biały 1Prądnik 
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patrz średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konser
watorSka P.P. PKZ Oddział w Kra
kowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Kwaśniewska. Finansował Wo
jewódzki Dom Kultury "Pod Baranami... Trzeci sezQ.ll badań. 

ą Dwór. Materiał kulturowy nowożytny (XVI-XX w.). 

Pracami archeologicznymi objęto korpus główny budynku. Dotych
czas założono trzy wykopy archeologiczne, w tym jeden wyeksplorowano 
do calca. Wykop X.XV/70 miał na .celu uchwycenie loggii, ~nanej dotąd je
dynie z przekazów history.cZiny.ch oraz zbadanie posadowienia stopy fun
damentowej ·budynku głównego. Na głębokości około 150 cm wystąpił mur 
ogrodowy. Mur loggii uchwycono na głębokości około 290 CJil, z tym, że 
wcześniej obok muru ogrodowego widoczny był w profilu negatyw muru 
loggii. Stopa fundamentowa tego muru wystąpiła na głębokości około 480 
cm. Stopę fundamentową budynku głównego uzyskano na głębokości oko
ło 530 cm, posadowiona była na żwirze. 

Wykop XXVI/70 zało~ony był w piwnicy budynku głównego. Po od
kry.ciu nowożytnego bruku kamiennego, ze ściekiem, przechodzącym przez 
środek wykopu, pozostawiono go w obecnym stanie nie dochodząc do 
calca. Materiał zabytkowy, jest przemieszany. Chronologicznie mieści się 
w XVI-XX wieku. Prace wykopaliskowe nie zostały jeszcze zakończone. 

KRAKÓW - Śródmieście 

KRAŚNIK LUBELSKI 

KRUSZYNA, pow. Radomsko 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P .P. PKZ Oddział w War
~wi·e 

Badania prowadziła mgr Mar.ia Pikulińska-.Ciuk. Finansował 
:WKZ w Łodz.i. Pierwszy sezon badań. Pałac ze śladami forty
fikacji (początek XVII w.). 
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Badania miały na celu zweryfikowanie informacji zawartych w ' opra~ 
cowaniu historyc2mym i ustalenie zakresu dalszych badań. Założono trzy 
wykopy oraz przeprowadzono całą serię wierceń. Dwa wykopy wyty.q;ono 
w bezpośrednim sąsiedztwie fosy, przy 'budynku nazwanym "Stary Za~ 
mek", trzeci przy wschodniej wieży pałacu. W wykopach przy "Starym 
Zamku" odsłonięto fundament posadowiony na głębokości ok. 3 m. Funda
ment budowany był techniką zalewania .bavdzo wąskiego wkopu funda
mentowego zaprawą wapienną kamieniami i fragmentami .cegieł. 

W wykopie przy fosie natrafiono na drewniane moszczenia brzegów 
fosy. Przy wieży odsłonięto jej fundament oraz fundament galerii łączącej 
wieżę z pałacem. 

W wyniku badań przeprowadzonych techniką wierceń stwierwono 
istńienie murów przy moście przez fosę, które mogą być fundamentami 
istniejącej tutaj ,bramy, oraz mury na dziedzińcu zewnętrznym, których 
charakteru na obecnym etapie badań nie można ustalić. 

Wśród zabytków ruchomych przewagę stanowią fragmenty .ceramiki, 
kafli i szkła, większooć wydaje się być XVII-wieczna. 

W najbliższych sezonach należałoby ustalić rodzaj i przebieg forty
fikacji, ·o których wspomina opracowanie historyczne oraz odsłonić mury 
na dziedzińcu zewnętrznym i fundamenty bramy. Ustalić kolejne poziomy 
użytkowarria, a także zweryfikować dane o istniejącym tutaj w XVII wieku 
teatrze na wolnym powietrzu. 

LANCKORONA, pow. Wadowia patrz średniowiecze 

LIPIE, pow. Swidw~n patrz wczesne średniowiecze 

LIPOWIEC, pow. Chrzanów patrz średniowiecze 

MAJDAN GORNY, patrz wczesne średniowiecze 
pow. Tomaszów Lubelski 

MEDYKA, pow.Przemyśl patrz uzupełnienia 69 

NOWY WIŚNICZ, pow. Bochnia Pra·cownia Ar·cheologi·czno-Konser
watorslka .P.P. PKZ Oddział w Kra
kowie 

Badania prowadziła Krystyna Kruczek. Finansowało Muzeum 
Narodowe w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Zamek, okres 
nowożytny ·(XVII w.). 
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. ; , Badania miały na celu zbadanie XVII-wiecm1ego otoczenia zamku 
VI( . qzęści północno-w:Schodniej i wcześniejszych pozostałości obronnych. 
W ZVliązku z tym wytyczono wykop I, Tównoległy do osi bramy, w odle
głości28m na południowy wschód, prostopadły do muru fortyfikacji. o:raz 
wykop II, którego oś jest prostopadła do muru zamku i przylega do okna, 
znaldującego się w odległości 2,1 m oo baszty okrągłej. W wykopie I da
ją się zauważyć ślady zachowanego przedpiersia wałowego z umocnienia
mi' drewnianymi. 14 m od muru fortecm1ego, na głębolmści około 40 'cm, 
p'od warstwą próchnicy, zalega zwietrzelina skalna, piaskowca, przećho
dząea niżej w litą skałę. W odległości około 20 m, skała łagodnie o'pada, 
schod~ąc 120 cm poniżej. Wype~nisko tej niecki, będącej najprawdopo
dobniej pozostałością fosy wcześniejszego zamku, zawiera w niJższych par
tiach materiał głównie XVII-wieczny, w postaci dużej ilości kafli z orna
m'entem plasty.cznym, zwierzęco-roślinnym oraz ceramikę i płytki posadz
kowe z polewą. 

'w wykopie II odsłonięto mur zamku, posadowiony na skale. Poziom 
skaly jest tu o około 5 cm wyżej niż w fosie. Wykop ukazuje 4 m spadek 
skały w 'kierunlku północno-wschodnim. Za;by1Jki wydobyte w tym wykopie 
pochodzą również z XVII . wieku i z wieków późniejszych. Na szczególną 
uwagę ·.zasługuje moneta miedziana z czasów Jana Kazimierza, której 
awens przedstawia orła, nieczytelny napis i datę 1663; rewers zaś ptofil 
Jana -Kazimierza z napisem IOAN ... , dalszy napis nieczyte1ny. 

NYSA, ul Bracka 
~ • • l 

ODRZYIS:ON' - Zamek, 
pow.Krosno 

··f :· 

PI:Nczow- "Wierciszów" 

POZNAŃ- Stare Miasto 
ul. Garbary 75/77 

PRZEMYSL- Zamek 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

Muzeum Ziemi Przemyskiej' 
w Przemyślu 

• i·' 

. l 

. l 

.. . · 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski. Finansował Powia
towy Konserwator Zabytków w Przemyślu. Zamek z· okresu• 
nowożytnego. , ... 
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Badania archeologiczno-architektonkzne miały na celu dostarczenie 
materiałów do projektu przyszłej adaptacji reliktów zabytkowego zamku. 
Po przebadaniu wzgórza zamkowego kilknnastoma wykopami o łącznej 
objętości około 250 m3 uzyskano następujące wyniki: 

l) od str<my południowej odkryto fundamenty baszty o rzucie kwadratu, 
o bokach długości 9,1 m, wnętrze było prostokątne o wymiarach 4,5 x 3,5 
m. Grubości murów zewnętrznych baszty wynosiły 2,8 m, natomiast 
ściana wewnętr2llla ·była grubości 1,6 m. Odkryto <także 1pozostałości 
otworu przejściowego. We wnętrzu zachowała się posadzka z cegły 

pakówki. ·Z 'basztą integralnie związane są odlk!ryte odcinki !kurtyny 
południowo~chodniej i południwo-wschodniej. Wątek zarówno baszty 
jak i kurtyn stanowią duże bryły kamienia łamanego kładzionego na 
zaprawie wapienno-piaskowej. Należy zamaczyć, że mury ,baszty od 
strony południowo-zaChodniej przylegają do wewnętrznego skłonu wa-
łu wczesnośredniowiecznego grodu. Przyjmując powstanie ·Całego obwo
du obeooego mroku na pierwszą połowę XVI w:ieku, należałoby ana
logicznie datować odkrytą basztę i fragmenty kurtyn; 

2) po stronie .południowo-zachodniej odkryto resztki kurtyny, która od 
strony zachodniej najprawdopodobniej uległa całkowitemu zniszcze
niu; 

3) w wy'kopach we wnętrzu oraz przed budynkiem między bramą wjaz
dową a basztą półlilaoną odkryto fundamenty starszego budynku kształ
tu prostokątnego, pochodzącego przypuszczalnie z d~ugiej fazy budowy 
zamku renesansowego. Do budynku tego przytykał odkryty fundament 
pochodzący przypuszczalnie z XVIII w:ieku. Na .zewnątrz powyższe 
mucy wspierały dWie skarpy odkryte także w trakcie badań; 

4) rwykopy w bramie wjazdowej, ze względu na złoż<mą sytuację architek
toniczną, nie pozwoliły na ostateczne wyjaśnienie .chronologii murów, 
zwłas2lcza przy bramie ostrołukowej; 

5) stwierdzono, iż odkry.ty mur .zalegający piwnicę baszty półno.cnej, jest 
chronologicznie stal"SZy od murów baszty. 
Badania 1powinny być kOIIltynuowane. 

RAWA MAZOWIECKA 

SANDOMIERJZ -
murry dbronne 

SANDOMIERJZ -
Kościół i S71Pital św. Ducha 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 



SANDOMIERZ - Kościół 

i klasztor św. Jakuba 

SANDOMIERZ -Stare Miasto 

SIECIECHOW, pow. Kozienice 

SIER,ADZ- Wzgór7:e Zamkowe 

SIEWIEHZ, po w. Zawiercie 

SZCZYTNO 

STARGARD 

WARSZAWA, 

ul. ezerniakows!ka 

Stanowisko Solec 
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patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz wczesne średniowie'cźe 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

Terenowy ~zespól Archeologiczny 
pmy Spó]ldzielni Pracy Usług Tech
niczny~h - Stara Miłosna 

Badania prowadziła mgr Barbara Sasykin. Finansowało 

M.PWiK. Osadnktwo średniowiec2me i nowożytne 

Badania miały charakter ratowniczy. Celem ich było zabe~pieczenie 
i obserwacja drewnianych konstrukcji oraz materiału zabytkowego uzy
skanego przy pracach ziemnych związanych z budową kolektora u zbie
gu ulic Solec i Czerniakowskiej. 

Wspomniana konstrukcja o charakterze drewnianego pomostu biegną
cego ukosem ku Wiśle, umocniona była półokrągłymi poziomymi baJ.ami, 
które przymocowano za pomocą okrągłych ,czopów i żelaznych gwoździ. 
Dodatkowo w pomoście oo 4 m tkwią pionowe wysokie bale !(kantówki). 
S·zerokości konstrukc}i nie uchwycono, zaobserwowana długość wynosi o
koło 52 m. Powyżej elementów drewnianych umieszczonych od 5,80 do 
8• m: pod obeoną powierzchnią występuje bogata w zabyt~i w~rstwa :kult4-
rowa. Materiał ceramic~ny silnie przemieszany obejmuje ceramikę dato
waną na XV___:_XIX w. 
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Drewniane konstrukcje są prawodpadobnie pozostałością umocmen 
brzegu wiślanego, ułatwiających przeładunek towarów. Na podstawie · źró

deł historycznych datowane są !Ila wiek XVII, a związane z osadą handlową 
na Solcu. 

WARSZAWA

Zamek KTólewski 

Urząd Konserwatorski m. st. Warszawy 

Badaniami kierował mgr Jacek S trupiechowski. Konsulant w 
zakresie architektury - dr T. Zagrodzki. Finansował Urząd 
Konserwatorski m.st. Warszawy. Drugi sezon :badań. Warstwy 
osadnicze średnio.wieczne i nowożytne. 

:l,' 

Prace badawcze na Zamku .prowadZO!Ilo na dwóch stanowiskach. 

l. Warszawa- Zamek, Ryzalit 

Kontynuacja prac w wykopie Nr l oraz w nowootwartym Nr 2. W wy
kopie l usunięto częściowo mury nowożytne i współczesne, zalegallące na 
warstwie ,późnośredniowiecznej •(N r 9). Eksploracja tej wal'stwy wykażała 
jej nasypowy .charakter. Duże ilości ceramiki - sondaż C. Jednocześnie 
następowało sukcesywne odsłanianie centralnego obiektu badań ·goty.ckiej 
skarpy, sondażami ziemnymi A i C. Eksploracje sondaży zakończonó w 
warstwach nasypowych z niewieliką ilością materialu na głębokości olroło 
6,5 m od reperu stan w sondażu C i ·2,·5 m w sondażu A. EkspJ.oracja son
dażu B nie dała definitywnej odpowiedzi w br. w kwestii wału ziemnego. 
Aby uzyskać miarodajne dane w przyszłym sezonie badawczym planuje się 
wydłużenie wykopów w systemie krzyżowym. Eskplo11aja nowootwartego 
wykopu Nr 2 pozwoliła na odkrycie ceglanego kanału o kopulastym skle
pieniu, ze spadem około 45 st. w lk.ierunilru. Wi's'ły. Kanał stanowił praw
dopodobnie !kontynuację architclru>niczną zespołu ście'kowego z pochylnią 
P, odkrytego w 1969 r . 

. · Na dużą skalę prowadzono w br. prace zabezpieczające wykopy-,;;_z.a
lunki, które jednak .poważnie opóźniły termin zakończenia badań. Be~ .ich 

wykonania kontynuacja prac nie byłaby możliwa. 
. . \'! 

2. Warszawa - Zamek, Dziedziniec Główny 

Badania rozpoczęto zakładając wykop o wymiarach 4 x 8 m przy za
chodnim licu Curia Maior. Po zerwaniu betonowej nawierzchni przystą
piono do eksploracji. Odsłonięto relikty trzech murów fundamentowych 
zbudowanych w wieku XVIII. Mur główny oznaczony Nr l ma ścisłe odpo..; 
wiedniki w historycznych danych kartog.raficzny.ch. Eksploracja wykopu 
d.ostarezyła niewielkich ilości ceramilki nowożytnej i .1późnośredniowieczne·j 
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Na głęb. około 4 m od n. osiągnięto warstwę p. średniowieczną. W niej 
wykonany został wkop szerokoprzestrzenny pod mur Nr l. Ze względu na 
wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne nie .mo:lma było ściśle określić 
granicy calca. Kontynuacja badań nastąpi w roku 1971. 

WIELICZKA, pow. Kraków patrz średniowiecze . 
!• t· 

Stanowisko II (Zamek) 

'· · 
l 

• .'l 

W:IERUSZYCE, pow. Bochnia Pracownia Archeologkzna 
; ·~ ·.· Konserwatorska P . P. PKZ Oddział 

w Krakowie 
; . . ) 

Badania prowadził Jerzy Kozak. Finansował WKZ w Krakowie. 
Trzeci sezon badań. Dwór renesansowy. Materiał kulturowy 
XVII-XIX w. 

Badąnia ograniczyły się do nadzoru nad pracami ziemnymi przy fun
datnen.taćh dworu. Profile ziemne w wykopach założonych wewnątrz, jak 
i na zewnątrz dworu, nie ujawniły interesującego układu nawarstwień 

l .. 

z ' w;r"jątkiem śladów po .wykopach wcześniejszych. Materiał zabytkowy -
nieliczne ułamki ceramiki XVIII-XIX-wiecznej , występowały w warstwie 
hurhUsu. Prace będą kontynuowane. 

WIŚLICA, pow. Busko patrz wczesne średniowiecze 

WIZNA, pow. Łomża patrz wczesne średniowiecze 

ZAMOśC Pracownia Ar.cheologiczno..J{onserwa tor
ska P. P. PK.Z Oddział w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Hunicz i mgr Irena Kutyłow
ska. Finansował ~WKZ w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. 
Miasto. Okres nowożytny (XVI-XVII w.). 

Celem badań było ustalenie pierwotnego poziomu rynków i ulic. Za
łożono 11 wykopów i przeprowadzono wiercenia geologiczne w dziesię
ciu prmktach. 
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Na .podstawie obserwacji poczyniony.ch w wykopach jak .i odwiertach 
gelogicznych stwierd:wno, że przy zakładaniu Zamościa nie przeprowa
dzono niwelacji terenu. Wskazuje na to układ gliny calcowej, przykrytej 
humusem pierwotnym. W wieku XVI-XVII nawierzchnie rynków i głów
ny.ch ulic w Zamośc-iu utwardzone ·były warstwą rumoszu wapiennego, gru
bości około 30 cm. Użycie kamienia wapiennego jak i rumoszu było w tym 
czasie w Zamościu powszechne, tak przy budowie domów jak i umocnień 
otaczają~ych miasto. Poziom Rynku Wielkiego i Solnego podniósł się o oko
ło 90 cm, poziom Rynku Wodnego o około 180 cm. 

W czasie badań na Rynku Wodnym odsłonięto murowaną piwnicę, bu
dynku stojącego przy obecnie nieistniejącej wschodniej pierzei Rynku 
Wodnego. Piwnica o beczkowym sklepieniu z cegły, oparta jest na mu
rach z łamanego kamienia wapiennego. Układ murów piwnicy wskazuje, 
że znajdujący się nad lilią drewniany budynek, usytuowany był szczytem 
do rynku. W wieku XIX pierzeja wschodnia Rynku Wodnego została •prze
sunięta w kierunku wschodnim, do linii pierzei Rynku Głównego. 

W wykopie założonym w .części wschodniej miasta, na jezdni ulicy 
Staszica, odsłonięto trzy poziomy drewnianej nawierzchni, najstarszy na 
głębokości 2 m. Ruchomy materiał zabytkowy stano.wi ceramika, tzw. ,,si
wa" oraz z polewą zieloną i brązową. Wśród ka:fli występujących, w zna
cznej ilości, do najciekawszych należą egzemplarze z motywami, które n~
ślądują motywy ornamentacyjne występują w detalach ar.chiektonicznych 
zabytkowych obiektów miasta. Do ·innych znalezisk należą ró:lmorodne 
.przedmioty metalowe, m.in. szeląg miedziany Jana Kazimierza, <fragmenty 
naczyń szklany.ch, kości zwierzęce. Całość materialu zabytkowego odnieść 
można do wieków XVI-XVIII. 



Badania zagraniczne 
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Folska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Kairze 

Badania prowadził prof. dr Kazimierz Michałowski. Finansował 
rząd egipski. Jedenasty sezon badań. Dzielnica miaEta z III w. 
p.n.e. -XIV w. :n.e. 

· W sezonie 1970 kontynuowano prace rekonstrukcyjne i archeologiczne 
wcentrum Aleksandrii, na terenie zwanym Kom'el-Dikka. Podobnie jak 

w latach poprzednich, prace koncentrowały się głównie w dwóch wielkich 
zespołach architektonicznych, a mianowicie w rzymskim teatrze i w mo
numentalnych łaźniach rzymskich. 

Wśród prac rekonstrukcyjnych na terenie łaźni należy wymienić od
tworzenie sklepień w najstarszej części budowli oraz częściową rekonstruk
cję pieca w części południowo-zachodniej . O ile na terenie łaźni .prace re
konstrukcyjne przebiegały równolegle ·z odsłanianiem dalszych części bu
dowli (m. in. centralna częś'ć caldarium oraz portyk płn.) o tyle w lteatrze, 
który już obecnie może służyć jako sala widowiskowa, zakończono ostatni 
etap rekonstrukcji. W sezonie 1970 na koronie widowni teatru ustawiono 
5 kolumn marmurowych oraz zrekonstruowa no dwie nisze w miejscu 
brakujących siedzeń gór:ny.ch rzędów. 

Prace archeologiczne prowadzone były 1pod kątem zakrojonych na zna
czną skalę badań nad stratygrafią terenu. Przy ,południowym murze tea
tru kontynuowaino rozpoczęte w poprzednich latach wykopaliska w dwóch 
sąsiadujących ze sobą sondażach wyodrębniając killka wa'I'Stw z okresu 
rzymskiego i koptyjskiego. Uzyskano bardzo bogaty materiał ceramiczny 
(ceramika typu Late Homan, lampki, ampułki św. Menesa, pokaźny zespól 
terakotowych figurek koptyjskich o .przeznaczeniu kultowym), a także wie
le monet późnorzymskich, wyroby z kości, szkła itp. W innej części Kom-el
-Dikka, w za.chodniej części łaźni, przystąpiono do systematycznego bada
nia warstw arabskich. 

W ścisłym związku z badaniami :nad stratygrafią terenu przeprowa
dzono eksplorację trzech :nekr-opoli arabskich. 

W r.oku 1970, dzięki szczególnie aktywnej współpracy z Muzeum Gre
cko-Rzymskim i Gubermatoratem Aleksandrii, daleko posunięto prace nad 
stworzeniem "s·trefy monumentalnej" na Komel-Di'ldm. Na miejscu 
drewnianego .płotu od strony miasta wz-niesiono ogrodzenie mur.owane z 
bramą, od której nowo zbudowana droga prowadzi poprzez teren łaźni do 
teatru, łącząc je w ten sposób w jeden kompleks zabytkowy. 



BURGENLAND (Austria) 

S tanowiska: 
Drassmart i W eppersdorf 
koło Oberpullendorf 
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Muzeum Archeolog·iczne w Krakowie 
i Muzeum Krajowe w Eisenstadt 

Badania prowadził dr , Kazimierz Bieleniu. Finansowało Muze
um Krajowe w Eisenstadt. Badania stanowisk hutniczych z 
okresów lateńskiego i wpływów rzymskich. 

Drassmart 

Zbadano stanowisko hutnicze. Odkryto ślady wolnostojącego pieca 
szybowego z czasowym odpływem żużla . Piec pracował na dmuch sztucz
ny. Odkryto też 40 dysz hutniczych. Stanowisko pochodzi prawodpadobnie 
z okresu wpływów rzymskich. 

Weppersdorf 

Rozpoczęto badania na dużym stanowisku osadniczym i hutniczym 
z okresu lateńskiego . Odkryto m.in. pozostałość starego kopułowego .pieca 
dymarskiego oraz 5 kloców żużla starszych pieców doraźnych. W warstwie 
kulturowej znaleziono dużą ilość eramiki celtyckiej z okresu środkowola
teńskiego, w tym znaczną ilość ceramiki grafitowej. Badania stanowiska 
będą kontynuowane. 

DEIR EL-B.AHARI (Egipt) Folska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Kairze i P.P. PKZ 
w Warszawie 

Badania nrowadził prof. dr Kazimierz Michałowski, pra.ce kon
serwatorskie- inż. Zygmunt Wysocki. Finansował rząd egip
ski . .Dziesiąty sezon badań. Swiątyn:ia z okresu 18 dynastii. 

W sezonie 1970 kontynuowano rekonstrukcję świątyni królowej Hat
szepsut wykorzystując w tym celu m.in. bloki znalezione i zidentyfikowa
ne w czasie poprzednich kampanii. W zasadzie zakończono rekonstrukcję 
fasady muru z niszami w półnoonej części świątyni. Zaawansowane są 
również prace nad rekonstruk.cją portyku .północnego i południowego (u
stawiono większość filarów) oraz południowej partii muru zabezpieczają
cego. Wzdłuż tego muru odsłonięto wykutą w skale platformę będącą 
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niewątpliwie integralną częścią świątyni. Platforma ta, której pierwotna 
szerokość wynosiła około 10 m, stanowiła zabezpieczenie świątyni przed 
spadającymi z góry odłamami skalnymi, które roztrzaskiwały się na niej 
nie uszkadzając samej budowli. Podobną, szerszą nawet platformę odsło
nięto w północnej partii świątyni. Na platformie południowej odkryto grób 
kuty w ·skale, częściowo zniszczony w czasie niwelacji terenu pod ·budowę 

świątyni. 

NOVAE {Bułgaria) 

Sektor Zachodni 
koło Swisztowa 

Eks.pedycja Archeologiczna Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Badania prowadził prof. dr Stefan Parnicki-Pudełko. Finan
sowało Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Jedena
sty sezon badań. Rzymskie miasto limesowe z okresu I-VII w. 
n.e. 

Eskpedycja ar,cheologiczna Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po
znaniu kontynuowała w Novae badania wykopaliskowe prowadzone od 
roku 1960 w corocznych kampaniach przez ekspedycję archeologiczną 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1970 o.bydwie polskie ekspedycje 
prowadzić będą ;prace wykopaliskowe w Novae n aprzemian co dwa lata. 

Kontynuując badania systemu obronnego antycznego miasta, dokoń
czono odkrywanie pozostałości głównej 'bramy zachodniej. Odsłonięto cał
kowicie resztki dwu czworokątnych baszt otaczających bramę częściowo 
odkrytych w poprzednich sezonach wykopaliskowych. Okazało się, że ba
szty były piętrowe i że każda z nich posiada po dwa pomieszczenia w par
terze. Długość każdej wynosiła 21,70 m, szerokość około 10m. Brama za
chodnia w Novae jest największą spośród dotychczas znanych bram rzym
skich na terenie Bułgarii i jedyną o dwóch przelotach. Wykazuje ona 
osady parokrotnych zniszczeń i odbudowy. Najstarsze resztki konstrukcji 
w rejonie bramy pochodzą z końca I lub z II w. n.e. Ostateczne zniszcze
nie bramy i prawdopodobnie całego miasta wypada, jak się wydaje, na 
przełom VI i VII w. 

Pod koniec kampanii przystąpiono do kontynuowania rozpoczętych 
w 1965 r . .badań przy bramie południowej oraz w miejscu, gdzie spodzie
wano się odkryci·a pozostałości :bramy północnej . W rejonie bramy .połud
niowej odkryto narazie niewielkie partie murów należących prawdopo
dobnie do baszt, które otaczały bramę. Na dwóch blakach, użytych wtórnie 
do budowy murów, zachowały się 'płaskorzeźby z motywami ornamental
nymi i wyobrażeniem centuriona. :Przy 'Clomniemanym miejscu położe
nia bramy północnej odsłonięto ,częściowo resztki wielkiej baszty, która 
prawdopodobnie flankowała od zachodu bramę i zabezpieczała wylot głów
nego kanału w stronę .Dunaju. 
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Również pod koniec kampanii rozpoczęto badania w centrum miasta 
zmierzając do odkrycia forum. Wśród zabytków ceramiki naczyniowej naj
liczniejszą grupę stanowią fragmenty późnoantycznych amfor. Spośród 
innych zabytków na szczególną uwagę zasługują dwa fragmenty płyt ka
miennych z inskrypcjami, 108 stemplowanych cegieł i dachówek, brązo
we monety, lampy gliniane, fragmenty fibuli brąz·owych. 

ODERCY, Okręg Tuł!bUJchin 

(Bu!ga:-ia) 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
PAN w Warszawie 

Badania prowadził prof. dr Witold Hensel. Finansował IfiKM 
PAN. Drugi sezon badań. Osada wczesnośredniowiecz:na (V
-XII w. n.e.). 

Celem badań było prześledzenie stratygrafii, rozmieszczenia zabudo
wy poszczególnych faz osadnictwa w zachodniej części osady. Ustalenie, 
z którą fazą osadnictwa łączyły się umocnienia oraz rozpoznanie ich kon
strukcji. 

Stwierdzono, że bezpośrednio nad calcem występowały słabo uchwyt
ne ślady warstwy osadniczej z okresu trackiego, zniszczonej późniejszą 

przebudową. Na warstwie trackiej powstała osada .w okresie wczesnobizan
tyjskim (V-VI w.), reprezenowana przez bardzo liczne budowle z mura
mi o regularnym, obustronnym licu. Budowle wznoszono z kamienia bar
dzo starannie obrabianego. Wzajemna relacja dwóch następnych faz zabu
dowy osady uchwytna jest wyłącznie w kategoriach chronologii względnej . 

Po zniszczeniu osady wczesnobizantyjskiej, na ruinach rozpoczęto budowę 
półziemianek o prostokątnym planie, wyposażonych zazwyczaj w piece z 
płyt kamiennych, umieszczane w południowo-wschodnim narożniku do
mostwa. Stratygraficznie mŁodsza jest osada złożona również z półziemia

nek, większych, o kształtach z.;bliżonych do elipsy. Budowle tej fazy nie 
wykazują również regularnego rozplanowania w przeciwieństwie do bu
dowli farz starszych. 

Natrafiono także na groby cmentarzyska, które założono na miejscu 
najmłodszej osady. 

Dwie młodsze fazy osady na podstawie zmalezisk, głównie monet, od
nieść można do X-XIII w. 

Szczególnie waimych ustaleń dokonano w odniesieniu do rozplanowa
nia osady. Stwierdzono, że budownictwo żadnej z faz osadnictwa nie obej
mowało połud:niowo-zachodniej części wzgórza, na którym wz:niesiono 
osadę. Jedynie najmłodsza faza zabudowy - półziemianki o elipsowatym 
kształcie - .przekraczały w kierunku .południowym zasięg starszych faz 
budownictwa .i w związku z tym wznoszone były bezpośrednio na calcu. 

Do ważniejszych osiągnięć bieżącego sezonu należy odsłonięcie bramy 
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wraz z przylegającą do meJ wieżą w północnej sc1anie murów obron
ny,ch. W trakde prac prowadzony.ch w tej części osady uzyskano też dobrą 
ilustrację układu stratygraficznego osadnictwa wczesnośredniowiecmego. 

·Wieża posiadała plan kwadratu i zbudowana ,była z dużych, regular
nych bloków kamiennych wiązanych zaprawą wapienną. Zachowalila wy
so~ość muru wynosiła ok. 1,70 m. Od strony południowej, ,prostopadle do 
ściany wieży, dQbudowany :został mur licowany jednostronnie. Charakte
r:em konstrukcji przy,pom:ilnał on opisane poprzednio półziemianki o pro
stokątnym ksztaŁcie. Mur zacho.wany .był na długość 1,5 m. Dall?za jego 
część została Zllliszczona przy .budowie ziemianki o elipsowatym kształcie, 
wkopanej w rozwaliska murów obronnych i młodszej od nich zabudowr 
zXw . 

. Na podstawie budowli, odsłoniętych prny murach obronnych, sądzić 
mo.żma, że fortyfikacje pełniły swoją rolę jedYIIlie w okresie wczesnobizan
tyjskim. Rozmieszczenie późniejszy.ch budowli, a przede wszystkim bez.po
średnie dobudowanie starszej budowli półziemiankowej do ściany .wieży, 

wskazuje, że mury obronne wykorzystywano do celów mieszkalnych i go
spodarczych. Prawdopodobnie osady z X-XII w. nie były ufortyfikowane 
i pełniły funkcje odmienne niż w okresie wczesnobizantyjskim . . 

Rozplanowanie osady w okresie wczesnobizantyjskim było bardzo re
gularne, a ·budowle wznoszono prostopadle do ·głównej arterii komupika
cyjnej osady, która przebiegała ,prawodpodo,bnie na osi północny-zachód :
południowy-wschód. Również młodsza faza zabudowy z półziemiankami 
w kształcie prostokątnym, posiadała regularne rozplanowanie. Nastąpiło 
jednak wówczas nieznaczne przesunięcie osi osady o kilka stopni. Dopiero 
najmłodsza faza- budowle o kształcie elipsoidalnym- charakteryzowa
ła się nieregularnym roz,planowallliem, bowiem obok budowli zorientowa
nych na osi wschód-zachód spotyka się również położone na osi północ-po
łudnie, jak wspomniana padziemianka przy wieży obronnej. 

W tegorocznym seZOillie ·badawczym .napotykano głównie na znalezi
ska. monet, ozdób i broni. Uderzało sporadyczne występowanie narzędzi 
i ~o również w fazie odpowiadającej .chronologi·cz.nie badanemu w ubie
głych latach grodzisku w Styrmen, gdzie narzędzia należały do najliczniej
szej grupy znalezisk. Na szczególne podkreślenie zasługuje duża ilość frag
mentów róź:nych naczyń szklanych, pochodzących głównie z warstw wcze
snobizantyjski ch. 

PALMYRA (Syria) Folska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej Ullliwersytetu 
Warszawskiego w Kairze 

Badania 1prowadziła dr hab. Anna Sadurska, zastępują~a kie
rownika wykopalisk prof. dr Kazimierza Michałowskiego. Fi-
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nansowała Folska Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej UW 
w Kairze. Dwunasty sezon badań. Starożytna dzielnica miejska 
I w. p.ne. -VI w. n.e. 

Podczas ostatniej kamjanii zakończono odsłanianie Świętyni Sztan
darów w Obozie Dioklecjana. Odkryto wejście do wieży z zewnętrznymi 
schodkami, co pozwoliło na ustalenie poziomu życiowego w okresie 1budo
wy tejże. Wyjaśniono technikę fundamentowania a~sydy: Wykonano son
daż stratygraficzny przy absydzie. 

MisJa kontynuowała ro~częte w ubiegłym roku ·badania ~grobowca 

rodzinnego Alaine, syna Hairana. Fo częściowym odczyszczeniu pier1wszej 
komory grobowej okazało się, iż .główna komora mieści się w skalnej gro
cie, zasypanej ziemią do wysokości dwóch metrów. Przystąpiono do odczy-

. szczenia komory, gdzie Zlllaleziono 62 pochówki w budowanych z kamienia 

. grobach piętrowych. 
W komorze tej mieściły się cztery łoża grobowe, z których trzy reliefy 

o tematyce uczty żałobnej, nadnaturalnej wielkości, zachowały się w do
skonałym stanie. Reprezentują one najwżyzsy poziom artystyczny osiąg
nięty kiedykolwiek w tej kategorii. Ponadto znaleziono li-czne rzeźby lub 
fragmenty rzeźb t(łącz·nie 40 zabytków), 91 lampek oliwnych, w tym wiele 
doty.chczas nieznanych, nieli.czne zabytki -biżuteri-i z brązu i pasty szklanej. 
Wymienione zabytki można datować na drugą połowę II w. n.e., ewentu-

. alnfe na pierwszą ćwierć III w. n.e. 

· NEA P .A!PHOS (Cypr) Folska Stacja Archeologii 
śródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Kairze 

Badania prowadził prof. dr Kazimierz Michałowski. Fililansowa
ła Folska Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej .. w Kairze. 
Szósty sezon .badań. Dzielnica miejska z IV w. ,p.n.e. -III w.n.e. 

Tegoroczne prace skupiały się w południowej, reprezentacyjnej c.zę

sci wielkiej ,budowli rzymskiej. Wyniki poprzedniej kampanii, w czasie 
której odsłonięto w tej właśnie części, szereg wielkich sal o posadzkach 
mozaikowych, sugerowały, że mamy do czynienia z pałacem dostojnika 
rzymskiego (gubernatora.). Tegoroczne odkrycia potwierdzają tę hipote
zę. Przy ·południowym murze budowli, na ws-chód od sali z eksedrą, odsło
nięto analogiczną salę z doskonale za.chowaną mozaiką figuralną przed
stawiającą nowonarodzonego Achillesa w otoczeniu rodziców, Feleusa i 
Tetydy, którym towarzyszą trzy Moiry (Parki). Kompozycja jest ·zamknię

ta w prostokątnym kadrze, którego ;bordiury wypełniają motywy zwierzę
ce i scenki z polowań. 



STARA DONGOLA (Sudan) 
Prowincja północna 
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Polska Sta-cja Archeologii 
Sródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Kairze 

Badania pro.wadził prof. dr Kazimierz Michałowski. Finansowa
ła Polska Stacja Ar·cheologii Sródziemnomorskiel UW w Kairze. 
Szósty sezon badań. Stanowisko osadnkze od okresu neolitycz
nego do arabskiego {szczególnie okres chrześcijański VI-XIV 
w.n.e.). 

Kontynuowano pra-ce przy odsłanianiu tzw. "Kościoła na planie :krzy
ża" , całkowicie odsłonięto południowo-zachodnią część budynku. Obecny 
sezon nie 1przyniósł zasadniczych zmian w ustalonych w poprzedniej kam
panii planie budowli, stwierdzono jednak, że jest ona znacznie większa. 
Obecnie wydaje się, że szerokość •całe.go kościoła wynosiła aż około 45 m, 
a zatem jest to niewątpliwie największa budowla sakralna w Nubii. Pod 
"Kościołem na planie krzyża" stwierdzono istnienie elementów starszej 
posadzki należącej niewątpliwie do w.cześniejszej budowli sakralnej opla
nie bazylikalinym ~szczanej, jak się obecnie wydaje, w 1połowie VII w. 
(tzw. "Kościół o posadzce kamiennej). 

Znaleziono wiele elementów architektonicznych !(kapitele z rÓŻQwego 
i szarego granitu) należących pierwotnie do tej budowli, które zostały pow
tórnie użyte w "Kościele na planie krzyża". Pod "Kościołem o posadzce 
kamiennej" stwierdzono fragmenty jesz·cze starszej ·budowli z wypalonej 
cegły, którą na podstawie ceramiki można datować na okres grupy X lub 
na .początek okresu .chrześcijańskiego 1{VI w.) . .Charakter tego .budynku 
nie został jeszcze ustalony. Na zeWIIlątrz kościoła odkryto basen .chrzciel
ny w kształ-cie krzyża maltańskiego; w okolicy stwierdzono szereg po
chówków chrześcijańskich. 



Uzupełnienia 69 
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KRAKOW- ul. Spadzista Katedra Ar<:heologii Folski 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Stanowisko B 

Badania prowadzili doc dr Janusz K. Kozłowski, dr Henryk Ku
.biak i mgr Elżbieta Sachse-Kozłowska. Drugi sezon badań. 
Stanowisko lessowe z okresu •górnego paleolitu. 

W roku 1969 kontynuowano bada111ia skupisk kości odkrytych w roku 
poprzednim. Stwierdzono, że ·charakterystyczne układy dużych kości ma
mutów, szczególnie żuchw i kości długich, w postaci kręgów występowały 
w dalszych .częściach wykopu. W rezultacie zdołano wyróżnić dwa kon-Cen
tryczne skupienia o średnicy 2 i 2,20 m, z których każde było złożone z 
kości około 20-25 osobników. Przeważały zwierzęta młode, przy czym 
ponad 98 proc. kości należały do mamutów. 

Inwentarz kamienny był złożony głównie z rylców, ostrzy ·ty1cowych, 
jednozadziorców typu kostienkowskiego, nielicznych półtylczaków i drapa
czy. Stwierdz-ono też ślady miejscowej obróbki krzemienia jurajskiego. 
Kilka Wyrobów byłowykonanych ze słowackiego jaspisu radiolariowego. 

Nie znaleziono wyrobów z kości poza jednym żebrem, w którego roz
szczepionym .wierzchołku był umieszczony jednozadziorzec . . . 

MEDYKA, pow. Przemyśl Muzeum Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kaperski. Finansował WKZ w 
Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzy!IIlSkich, zabytkowy ·zespół pałacowy, okresy nowożytne. 

Celem badań archeologiczno-architektoniocznych było odsłonięcie reli-k
tów starszej zabudowy, na której istnienie wskazywały przesłanki histo
ryczne. Badaniami objęto teren wyspy o charakterze obronnym (obecnie 
rejon zabudowań PGR). Ogółem przebadano obszar o powierzchni 180 m2

• 

W wyniku badań •stwierdzono: 
l) istnienie fundamentów pałacowego budynku o kształcie prostokątnym, 

usytuowanego na osi wschód-zachód, wymiarów 35 x 15 m. Budynek 
przypUSQ:czalnie pochodzi z wielku XVIII izostał rozebrany prawdopo
dobnie pod koniec wieku XIX. Zarys odkrytego budynku jest zgodny 
z danymi zaznacz~ymi na .planie z 1896 r. 

2) istnienie obiektów i warstwy kulturowej z materiałem archeologicznym, 
głównie .ceramiką, świadczącym o zasiedleniu tego terenu w okresie 
rzymskim; 

3) przypuszczalnie pierwotnie kuLminacja terenu znajdowała się w części 
południowej wyspy, zaś teren łagodnie opadał w kierunku północnym; 
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4) warstwy nowożytnych nasypów pokrywające pierwotny poziom związa
ne są przypuszczalnie z okresem funkcjonowania odkrytego budynku 
pałacu; 

5) nie stwierdzono występo.wania reliktów starszej zabudowy. Domniema
.. nyrn jej śladem może być istnienie przypuszczalnej fosy i występują

cy materiał archeologkzny prawodpadobnie •pochodzący z okresu śred
.niowiecza. 
. Odkryta osada z okresu rzymskiego oraz zabytkowy zespół nowożyt

nej ar·chit~ktury w Medyce wymaga dalszy.ch, szerokoprzestrzennych ba
dań archeoLogicznych. 

PRZEMYŚL -!Zamek Muzeum Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu · 

Badania prowadził mgr Andrzej Kaperski. Finansował Powia
towy Konserwator Zabytków w Przemyślu. Zamek nowożytny. 

Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone :w 19S9 r. miały. 
na celu dostar.czenie danych do przygotowywanej dokumentacji restaura
cji zamku. Skoncentrowały się one nad osłonięciem fundamentów nieist
niejącej czwartej baszty zachodniej. Kilka wykopów badawczych, zlokali
zowanych na zachodnim krańcu wzgórza zamkowego dostarczyło materia
łów, które pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: ·' 

l) badany teren przeszedł poważne przeobrażenia, zwłaszcza w drugiej 
połowie XVIII w., kiedy to J;ozebrano południowo-zachodnią część bu
dowli zamkowej, a także w XIX w. kiedy prowadzono roboty ziemne 
.przy zakładaniu parku. Nie wyklucznne, iż w tra~cie robót zostały cał
kowicie rozebrane fundamenty baszty zachodniej, dlatego badania nie 

· dały pozytywnego wyniku i nie poZ.Walają na odtworzenie jej ~ształtu, 
wymiarów i charakteru inuró.w; 

2) natomiast odkryty mewielki fragment muru stanowi przectłużenie ktir
tyny półnoCIIlo-zachodniej. 
Ze względu na złożoną sytuację kulturo-Wą, teren wzgórża zamkowego 

wymaga dalszych systematycznych badań archeologicznych. · · · ' 
l 

RACIĄZ, pow. Sierpc Pra-cownia A~cheologiezno
-Konserwatorska P. P. RKZ Oddział 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek-Płachtowa. Finanso
wał Wojewódzki KOIIlSerwator Zabytków w Warszawie. Trzeci 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne (X-XII w.). 
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' W· bieżącym roku założono dwa wykopy o ogólnej powierzchni 12·5 m 2, 

w południowo-wschodniej części grodziska, które objęły częściowo teren 
majdanu, częściowo wewnętrzną krawędź wału. Na majdanie, podobnie jak 
w 196ff r. nie znaleziono żadnych wyraMych śladów z~budowy. Wystą

,piło tu tylko kilka niewielkich, o ·nieokreślonym ,prz~znaczeniu jam. W ,po
bliżu wału odsłonięto kilka gniazd spalenizny z dużymi fragmentami spalo
nych dębowych belek. Bardzo intertesujące wyniki dały natomiast 
wykopy założone na wale. Uchwycono wewnętrzną krawędź wału, w jego 
południowo-wschodniej .części, .co umożliwiło zrelmnstruowanie łuku pra
:wie połowy długości wału. Odsłonięte zaś dreWliliane elementy kQnstruk
cyjne podstawy wału potwierdzają jego .rusztowy układ. W południowo
-wschodniej ·części, co umożliwiło zrekonstruowanie łuku prawie połowy 
długości wału. Odsłonięte zaś drewniane elementy konstrukcyjne podsta
wy wału potwierdzają jego rusztowy układ. W południowo-zachodnim na
rożniku wykopu, gdzie odsłonięto fragment .wału o konstrukcji przekładko
wej, wystąpił obok zupełnie .nowy element konstrukcyjny. Były to belki 
ułożone .poprzecznie tworzące jak gdyby ulicę z licznymi otworami o regu
larnym układzie pozostałe prawdopodobnie po konstrukcji pionowej : 
Prawdopodobnie są to relikty partii przybramnej. 

Poniżej podstawy konstrukcji wału, około 1,5 m od niej, natrafiono na 
geologiczną warstwę trzeciorzędną, zawierającą drewno, bursztyn, utwory 
kredowe i inne szczątki roślinne. 

Badania będą kontynuowane :w przyszłym sezonie. 

TROJGZYCE, pow.Przemyśl Muzeum Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski. Finansowało Mu
zeum Okręgowe w Rzeszowie. Trzeci sezon badań. Cmentarzy
sko z epoki ·brązu i okresu wpływów rzymskich. 

Badania ratownicze prowadzono na powierzchni 2·20 m 2 odkrywając 

dalszych 10 grobów (Nr 101-110) oraz kilka skupisk ceramiki stanowią
cych .przypuszczalnie ślad zniszczonych obiektów grobowych. Z wymienio
nych - 2 gro:by popielnicowe należy wiązać z grupą tarnobrzeską kultury 
łużyckiej . Na szczególną uwagę zasługuje ,grób popielnicowy {Nr 102), w 
którym wystąpiły trzy brązowe grociki scytyjskie wraz z .nożykiem żelaz
nym i fragmentem krzemienia. 

·Pozostałe 3 groby popielnicowe i występujące groby jamowe pochodzą 
z okresu rzymskiego. Poza .ceramiką :natrafiono na kabłąk zapinki typu ocz· 
kowatego, fragment grzebienia rogowego, przęślik gliniany, fragment że. 
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laznego okucia skrzynki, drobne fragmenty ,przedmiotów z brązu oraz 
odłupki i wióry krzemienne. 

N a terenie Trój czy c przeprowadzono badania zwiadowcze i powierz
chniowe, odkrywając kilka stanowisk przypuszczaLnie domniemanych osad. 
Kontynuacja badań w 1970 r.: patrz epoka brązu. 
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Indeks 

ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, powiat, okres (oznaczony literą), 

okresy dodatkowe (litery w nawiasie), strona. 

OZNACZENIA OKRESÓW: p i m- paleolit i mezolit, n- neolit, b

epoka brązu, h - okres halsztacki, l - okres lateński, rz - okres wpły

wów rzymskich, wś - wczesne średniowiecze, ś - średniowiecze, nż -
okres nowożytny. 

INNE SKROTY: p - powiat, st. - stanowisko, (?) - chronologia niepew

na. 

Aleksandria (Egipt), badania zagraniczne 

Bachórz- Chodorówka, p. Brzozów, st. l, b (l, rz) 

Baldram, p. Kwidzyń, wś (h, ś) 

Barkowice Mokre, p. Piotrków Tryb., wś 

Bartoły Wielkie, p. Olsztyn, wś !(n, h,) 

Bełcz Mały, p. Góra Sląska, h 

Białogard, wś (ś, nż) 

Białogórze, p. Zgorzelec, st. 2, wś 

Białośliwie, p. Wyrzysk, st. l i 2, h (l) 
Białowieża, p. Hajnówka, wś 

Biesowo, p. Biskupiec Reszelski, h 
Biskupin, p. Żnin, st. 4, h 

Biskupin, p. Znin, st. 11, rz 

Biskupin, p. Żnin, st. 18, wś (m, n, b, h) 

Bochnia, wś (ś, nż) 

Bogdany, p. Braniewo, :wś (ś, h) 

Boguchwała, p. Rzeszów, nż 

&leszczyn, p. Turek, st. l, wś 

Brodnia, p. Poddębice, wś (m) 

Broniewice, p. Mogilno, st. l, n (b, h?, l, wś, ś) 

Bru.szczewo, p. Kośdan, st. 13, wś 

269 

43 
141 
142 

-143 

69 

144 
145 

69 

146 
70 

71 

113 

147 

148 

149 

257 
150 
150 

21 

152 
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Brzeg Głogowski, p. Głogów, wś (b, l, rz) 

Bugaj, p. Września, st. 9 i 10, wś (h) 

Buków, p. Sulechów, st. 2, b 

Burgenland (Austria) l, rz 

Cecele, p. Siemiatycze, rź 

Cedynia, p. Chojna, st. 2, wś r(h, ś) 

Chełm, p. Bochnia, wś (n) 

Chełmno, ul. 22 Styczltia, ś 

Chlebnia, p. Grodzisk Maz., wś (b, h) 

Ciecierzyn, p. Kluczbork, l (rz) 

Ciepłe, p. Tczew, st. l, ś 

Ciepłe, p. Tczew, st; 3, wś 

Czajęczyce, p. Proszowice, b (n, rz) 

Czarna Cerkiewna, p. Siemiatycze, st. I, wś 

Czarna Wielka, p. Siemiatycze, wś 

Czarna Wielka, p. Siemiatycze, st. III, wś 
Czarnorzeki, p. Krosno, wś 

Czekanów, p. Sokołów Podlaski, wś 

Czeladź Wielka, p. Góra Sląska, h 

Czerniak, p. Mogilno, st. 3a i 3, b (wś) 
Czerniak, p. Mogilno, st. 4, wś 

Czerwieńsk, p. Zielona Góra, st. 3, 4, 5, b (h, l) 

Damice, p. Miechów, wś (n, b) 

Dąbrówka, p. Włoszczowa, st. l , 2, 4, p i m 

Dąbrówka, p. Włoszczowa, st. 3, m 

Dąbrówka Starzeńska, p. Brzozów, nż 

Deir el-Bahari (Egipt), badania zagraniczne 

Dębczyno, p. Białogard, rz 

Dębno, p. Brzesko, ś (nż) 

Długomiłowice, p. Koźle, lb 

Dobieszewice, p. Mogilno, st. l, rz (n, b, h, wś) 

Dnbieszewice, p. Mogilno, st. 2, n (b, h, rz, wś) 

Domaniowiee, p. Głogów, h (1, rz) 

Drohiczyn, p. Siemiatycze, "Kozarówka", h (l; rz, wś 

Ełk, p (m?) 

., 

152 
'1.54r 

44 

270 

. . 114 

155 
15.6 

.22,8 
157 

97 
227 

.158 
4!) 

158 
159 
'160 

161 
'161 

97 
' 45 

! ' '162 

'47 

163 
·.· g 

9 
258 

270 
115 
22'8 
48 

115 
22 
72 

73 

lO 



Frombork, p. Braniewo, ś (nż) 

Gliniany, p. Wołów, st. l, b 

Gliniany, p. Wołów, t. 2, wś 

Gliniany, p. Wołów, st. 3, b (wś) 

Głogówiec, p. Mogilno, st. l, ś 1(h) 

Goszcz, p . Syców, st. 2, rz? (nż) 

Gazdowo, p . Sier.pc, wś 
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Grabice, p. Lubs'ko, st. l, rz (l) 

Grobla, p. Bochnia, wś (rz) 

Gruczno, p. Swiecie, st. 2, wś (ś) 

Grzybiany, p. Legnica, st. l, h (wś) 
Gubin- Stare Miasto, p. Krosno Odrzańskie, ś (nż) 

Gubin, p. Krosno, st. 2, wś 

Gzin, p. Chełmno, h <(l) 

Haćki, p. Bielsk, st. l, wś (l) 

Igołomia, p. Proszowice, n (rz, wś) 

Izbicko, .p. Strzelce Opolskie, st. 2, wś 

Jaktorów, p. Grodzisk Maz., rz (l) 

Janikowo, p. Inowrocław, st. 11, rz (n, l, wś) 

Jankowo, p. Inowrocław, hi(111, wś) 

Jastrzębiec, p. Busko Zdrój, wś (b) 

J anowo, .p. Mrągowo, wś 

Jazów, p. Lubsko, st. A, rz (wś) 
Jernielnica Oleśnicka, p. Oleśnica, b (rz?) 

Kałdus, p. Chełmno, wś 

Kąty, p. Włocławek, st. 2, b (rz, wś, ś) 

Kędzie, p. Milcz, h 

Kielce, ś (nż) 

Kietlów, •p. Góra, rz 

Kietrz, p. Głubczyce, st. l, b (l) 

Klasztorek, p. Kwidzyń, St. l, wś .(ś) 

Klasztorek, p. Kwidzyń, st. 2, ś 

Kleszewo, p . Pułtusk, rz (b, l, wś) 

229 

49 

164 
49 

231 
116 
165 
117 
165 
166 

74 

232 
167 

75 

168 

23 
169 

119 
118 

77 

171 
170 
120 

50 

171 
50 
78 

233 
121 

51 
172 
233 
121 
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Kobylniki, p. Busko Zdrój, st. 3, rz (l) 
Kobylnilki, p. Busko <Zdrój, st. 4, n 

Kołoząb, p. P~ońsk, st. 2, l 

Kołoząb, p. Płońsk, st. 4, l 

Komorowo, p. Szamotuły, st. l, h r(wś, ś) 

Koniecpol, p. Włoszcowa, ś 

Kopcie, p. Węgrów, l (n, b, h, rz) 

Kormanice, p. Przemyśl, st. 23, n 

Kościelec Kolski, p. Koło, Kościół św. Andrzeja, wś 
Kotlin, p. Jarocin, h 

Kozłów, p. Jędrzejów, st. l, p i m 

Kraków - ul. Augustiańska, ś .(wś, nż) 

Kraków- Biały Prądnik, nż 

Kraków - ul. Spadzista, st. B, p i m ooupełnienia 69 

Kraków - ul. Stolarska, Klasztor Domtnikanów, wś 

Kraków - Sródmieście, Mury Floriańskie i Barbakan, wś (s, nż) 
Kraków- Wawel, :wś 

Kraków - Zakrzówek, wś 
Krasne, p. Parczew, n 

Kraśnik Lubelski, ś (nż) 

Krostkowo, p. Wyrzysk, l 

Kruszyna, p. Radomsko, nż 
Krzemienica, p. Mielec, i (rz) 

Krzemionki, ·p. Opatów, n (b) 

Krzyżane, p. Mogilno, wś (?) 

Książek, p. Kłodzko, b .(h, rz, wś) 

Księgnice Małe, p. Wrocław, n r(b) 

Kukawka, p. Krasnystaw, wś 

Kunice, p. Myśienice, l 

Kwaczała-Spalona, p. Chrzanów, st. 7, h (b) 

Lanckorona, p. Wadowke, ś (nż) 

Ląd, p. Słupca, wś 

Lednica, p. Gniezno, Ostrów Leśnicki, st. 2, wś 
Legnica - ul. Młynarska, ś 

Lesko, st. l, rz 

Lesko, st. 2, wś 

Liny, p. Wolszty:n, p 
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174 
80 
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235 
259 

12 i 279 
174 
17·5 
177 
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26 

236 
101 
259 
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'27 

178 
53 
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31 

236 

179 
180 
237 

123 

185 

13 
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Lipie, p. Świ'dnik, wś (ś, nż) 

Lipowiec, p . Chrzanów, ś r(nż) 

Litewniki Nowe, p. Łosice, wś 
Lubartów-Kolonia Zagrody Lubartowskie, h (b) 

LUibomia, p. Wodzisław Śląski , wś 

Luboszyce, p. Lubsko, st. l, rz (l) 

Luta, rp. Włodawa, p i m 

Łączyno Stare, p. Przysnysz, wś (l) 

Łęgonice, p. Rawa Maz., rz 

Łęki Małe, p. Kościan, st. l, b 

Łubni<:e, p. Wieruszów, st. 2, h 

Łubowice, p. Racibórz, st. I {A), h 

Ły.sa Góra, p. Kielce, rz 

. Machów, p. Tamobrzeg, st. 6, b (h) 

Majdan Górny, p. Tomaszów Lub., wś (nż) 

Maradki, p. Mrągowo, h 

Masł.owice, p. Wieluń, wś 

Medyka, p. Przemyśl, uzupeŁnienia 69 (rz, nż) 

Michałowo, ,p. Brodnica, wś 
l 

~].onów, p. Prudnik, rz 

Mogi1rn.o, wś (ś) 

Mymoń, p. Sanok, wś {h, ś) 
Myśliborzyce, p. Brzeg, wś 1(rz) 

N:ea Pa,phos (Cypr), badania zagraniczne 

N'iedów, ,p. Zgorzelec, wś 
Niewęglosz., p. Radrlyń, wś 

N.iewiadoma, p. Sokołów Podlaski, wś 
Novae (Bułgaria) , badania zagranieme (rz) 

_Nowa Huta- Kościelniki- Cło, st. 58 A, rz, (1, wś) 

Nowa Huta- Mogiła, st. 62 B, n {b) 

Nowa Huta- Fleszów, .st. II, ha 11, n (b?, h?, rz) 

Nowa Sól- Koserz, s. 2, b 

Nowa Wiśn'iewka, p. Zlotów, h 

Nowe Dobra, p . Chełmno, st. l, l (h) 

. Nowogród, p. Łomża, ś (m, wś) 
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Nowy Wiśnicz, p. Bochnia, nż 

Nysa- ul. Bra(!ka, ś {nż) 
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Odercy (Bułgaria), badania zagraniczne, wś 

Odrzykoń - Zamek, p. Krosno, ś (rz, nż) 

Ojców, p. Olkusz, wś 

Osiek, .p. Jarocin, b 

Osjaków, p. Wieluń, st. 3, m (n, b) 

Otalążka, p. Grójec, rz 

Otłoczyn, p. Aleksandrów Kuj ., st. l, rz 

Palmyra (Syria), badania zagraniczne 

Pawlin, p. Bełżyce, n 

Pęcmiew - Pólko, p. Poddębice, st. 2, b 

Pińczów- "Wierciszów", ś (nż) 

Poborszów, p. Koźle, wś 

Pomorsko, p. Sulechów, p i m 

Poznań -Stare Miasto, ul. Garbary 75 77, wś/ś, nż) 

Przemyśl, ul. Łukasińskiego, n (b, wś) 

Pruszcz Gdański, p. GdańSk, l (n, rz) 

Przemyśl - Zamek, nż, uzupełnienia 69 

Przysieka Stara, p. Kościany, St. 4, wś (h) 

Przywóz, .p. Wieluń, rz 

Raciąż, p . Sierpc, wś i uzupełnienia 69 

Raciąż, p. Tuchola, wś {h?) 

Radkowice, p. Starachowice, st. l i 2, rz (?) 

Radom, st. l, wś (ś) 

Radom, st. 6, ś 

Radziejów Kujawski, ś 

Rawa Mazowiecka, ś (nż) 

Rawa Mazowiecka, st. 5, b ,{h) 

Rozumice, p. Głubczyce, wś (n, ś) 

Rzeszów, st. 34, n 

Sandomierz-Collegium Gostomianum, wś 

Sandomierz-Kościół i Szpital św. Ducha, ś '(n, nż) 

Sandomierz-Kościół i Szpital św. Jakuba, ś .(nż) 

. Sandomierz-Mury obronne, ś (nż) 
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Sandomierz-Stare Miasto, ś (nż) 

Sandomierz-Wzgórze Zamkowe, wś 

Sąspów, p. Olkusz, st. I, n 

Sieciechów-Opactwo, p. Kozienice, wś (nż) 

Siemiechów, p. Łask, st. 2 i 5, rz 

Siemiechów, p. Łask, st. 4, h 

Sieradz-Wzgórze Zamkowe, wś (ś, nż) 

Siewierz, p. Zawiercie, ś (nż) 

Siołk·owice Stare, p. Opole, b (h) 

Skiwy Małe, p. Siemiatycze, rz 

Smulsko, p. Turek, st. 3, wś 

Sobień-Manasterzec, p. LeSiko, wś (ś) 

Sośnia, p. Grajewo, st. l i 2, n (m) 

Spławie, p. Września, h (wś) 

Spławie, p. Września, st. 2, wś 

Stara Dongola (Sudan), badania zagraniczne 

Stargard, wś (ś, nż) 

Stawy, p. Jędrzejów, wś 

Strachów, p. Wrocław, n (h) 

Strobłn, p. Wieluń, l (rz) 

Strzelce, p. Mogilno, st. 4, b, (h, l, wś) 

Strzelce Dolne, p. Bydgoszcz, w§. 

Studnica, p. Legnica, b 

Sulęcin, st. l, b 

Sułków, p. Głubczyce, l 

Suraż, p. Łapy, wś 

Szarlej, p. Inowrocław, st. 4, rz 

Szczecin-Niemierzyn, b (h) 

Szczytno, ś (nż) 

Świbie, p. Gliwice, st. 16, h 

Świeciechów-Laselk, p. Kraśnik, n (b) 

Świelubie, p. Kołobrzeg, wś (n, b) 

Święck-Strumiany, p. Wysokie Maz., wś 

Świętoszyn, p. Milicz, st. l, m (n) 

Święty Krzyż (Łysa Góra), p. Kielce, ś (wś) 

Świlcza, p. Rzeszów, st. 3, rz 
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Tarnobrzeg, st. l, h 

Tomice, p. Głubczyce, st. A, n 

Toruń, ś 
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Trójczyce, p. Przemyśl, b {rz) i uzupełnienia 69 
Trzemeszno, p. Mogilno, wś (ś) 

Tuchola, ś 

Tumiany, p. Olsztyn, st. l i 2 wś 

Tyniec, p. Kraków, st. l, wś (l, rz) 

Tyniec, p. Kraków, st. 2 (jaskinie) n (b) 

Warszawa- ul. Czerniakowska, st. Solec, nż (ś) 

Warszawa- St. "Łazienki", ś {wś, b) 

Warszawa - Zamek, nż (ś) 

Warszawa- Zerzeń, st. 4, l (b, ś) 

Wenecja, p. Znin, ś 

Węgielsztyn, p. Węgorzewo, wś (h?, rz) 

Wicina, p. Lubsko, st. l, h 

Wicina, p. Lubsko, st. 23, h (b) 
Wilcze, p. Bydgoszcz, h 

Widoradz, .p. Wieluń, wś (ś) 

. Wieliczka, p. Kraków, st. II (zamek), ś (nż) 

Wieliczka, p. Kraików, st. XI, l (n, rz) 

Wieruszyce, p. Bochnia, nż 

Wierzbica, p. Szydłowiec, wś (ś) 

Wierzchowie, p. Kraków, St. Jaskinia Mamutowa, p 

Wierzchowice, p. Kraków, St. Jaskinia Wierzchowska Górna, n 

Wiślica, p. Busko Zdrój , wś (nż) 

Witostowice II, p. Strzelin , wś (h) 

Wizna, p. Łomża, wś (ż nż) 

Władysławów, p. Łowicz, rz 

Wojnowice, p. Głubczyce, st. l , n 

Wola Zdakowska, p. Mielec, h (b?) 

Wolin, st. l, wś {ś) 

Woryty, p. Olsztyn, st. 2, b (w 1969 r. h) 

Wrocław- Księże Wielkie, b (h, wś) 

Zadowice, p. Kalisz, rz (l) 

Zamość, nż 
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Zawidów, p. Lubań, wś 

Zbrojewsko, p. Klobuck, st. 3, b 

Zębowo, p. Toruń, st. l , rz 

Zgierz, st. 7, rz (ś) 

Zielona Góra, st. l, b 
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Zukowice, p. Głogów, st. l i 2, wś (rz) 

Zukowice, p. Głogów, st. 3 i 4, h 

Zukowice, p. Głogów, st. 5 i 6, wś 

Żukowice, p . Głogów, st. 9, wś (l) 
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PZGraf. RSW "Prasa", Al. Jerozolimskie 125. Zam. 170. U-99. Nakl. 500 


