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STARA HAWA, gm. Nowy Kawenczyn 
woj. skierniew ickie

Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków 
w Skierniewicach

Badaniami kierował m gr Jerzy  Gula. 
Finansowało Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Skierniewicach. Grodzisko 
średniowieczne.

Badaniami o charakterze sondażowym objęto niewielkie grodzi
sko położone na zalewowym ta ra s ie  rzek i Rawki na krańcu wsi Stara 
Rawa.

Przeprowadzono dwa wykopy badawcze o łącznej powierzchni 
ca 60 m^. Wykop n r 01 składający s ię  z odcinków A-C po osi W-Z, 
w południowo "zacho dniej pa rtii obiektu, o raz  wykop n r  02 składają
cy s ię  z odcinków A-H po osi N-S /zaczynając od odcinka 01-С / 
w środkowej 1 północnej partii obiektu.

S tratygrafia na badanym obiekcie składa s ię  zasadniczo z dwu 
podstawowych warstw : I - humusu /zaw iera jące  nieliczne pozostałoś
ci kulturowe w postaci fragmentów ceram iki 1 k o śc i/, П -  calca /n a  
ogół jaenożółty, drobnoziarnisty p iasek /,

W trakc ie  badań odsłonięto trzy  obiekty zakłócające wyżej wepo* 
mnianą stra tyg ra fię . Na odcinkach 01-В , С i 02-E  były to najprawdo** 
podobniej pozostałości zabudowy średniowiecznej, być może częściowo 
zagłębionej w ziem ię. Na odcinku 02-0 odsłonięto natom iast głęboką 
jam ę zaw ierającą w spągu fragm enty ceram iki nowożytnej /XVII wiek/

W trakcie  badań wydobyto stosunkowo skrom ną Ilość m ateriałów 
zabłykowych praw ie wyłącznie w postaci fragmentów ceram iki i  kości 
zwierzęcych. Nikłość śladów osadniczych, oraz jednolitość m ateria łu  
ceram icznego sugeruje krótkotrwało ść  użytkowania obiektu. * Wstępna 
zaś analiza m ateriałów pozwala odnieść czas jego użytkowania do 
przełomu XIII/XIV wieku lub też początku XIV wieku.

W świetle przeprowadzonych badali sondażowych nie wydaje s ię  
celowe prowadzenie w chwili obecnej na omawianym obiekcie dalszych 
systematycznych badań.

STARE BIELSKO patrz
wqj.bielsko-bialskie wczesne średniowiecze

STARE KOLNIE, gm.Popielów Muzeum Piastów Śląskich
woj.opolskie w Brzegu

Oddział Muzeum 
feląeka Opolskiego
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Badania prowadził m gr P io tr  Kubów. F inan
sowało Muzeum kląska Opolskiego w Opolu. 
P ierw szy sezon badań. Ruiny zamku z okresu 
XIII/? I - XIV-XV wiek, ślady osadnictwa kul
tury. łużyckiej.

Ruiny zamku nizinnego, usytuowane s ą  w widłach rzek  Stobra
wy i Żydówki, w odległości około 0, 5 km od środka wet; na h isto 
rycznym  pograniczu Śląska Środkowego i Górnego. W lite ra tu rz e  
archeologicznej obiekt ten zaliczany je s t niekiedy również do g ro 
dzisk stożkowatych.

Tegoroczne p race  m iały charak ter rozpoznawczy, a Ich wyni
ki s ą  następujące: widoczna do dziś w niektórych dolnych partiach  
budowla kamienna wznost s ię  w zachodniej części owalnego nasypu 
długości 100 m /N -S /, szerokości 68 m /Е -W /, wypiętrzonego 
w stosunku do okolicznych łąk od 0, 5 do 1 m; nasyp ten od strony 
północno-zachodniej posiada swe przedłużenie szerokości 36 m , p ro 
wadzące do wału powodziowego rzek i Stobrawy. Na całej pow ierzchni 
tego terenu występują średniowieczne skorupy.

W oparciu o wykop sondażowy / 6 x 2  m / f założony na wale 
ziemnym zakrywającym część  północną fundamentów budowli, uchwy
cono lico wewnętrzne m uru wraz z odsadzką, co posswoltło na wyty
czenie lin ii jego przebiegu w części, gdzie dotąd był on niewidoczny. 
W nasypie wału wydzielono sześć  warstw , p ięć  zawierających zabytki 
wyłącznie średniowieczne oraz szóstą , nad calcem , w której wystą
piły fragm enty naczyń glinianych oraz p rzęś lik  z okresu kultury łu 
życkiej. Wspomniana budowla została wzniesiona z kam ieni polnych 
i rudy łąkowej najprawdopodobniej na planie podkowy, łukowatą c z ęś
c ią  skierowanej na południe. W ymiary: szerokość podstawy 21 m, 
długość do najw iększej wypukłości łuku 28 m .

Inwentarz ruchpmy: ponad 80 zabytków żelaznych /m .in . 10 
grotów do kuszy, fragm ent o s tro g i/, kościany orzech do kuszy, kilka
naście  kartonów ceram iki.

W początkach XIV wieku zamek był w łasnością księcia legnic
kiego Bolesława; w roku 1317 książę ten przeniósł znajdującą s ię  
obok zamku, przy Stobrowle, kom orę cła wodnego do B rzegu. P rzed  
rokiem  1348 w posiadaniu Witka ze Smogorzowa* zniszczony w cza
s ie  wojen husyckich w roku 1443.

Zabytki, znajdują s ię  w Muzeum Piastów  Śląskich w Brzegu.

Badania będą kontynuowane.

STARY OLKUSZ 
wcjJia to wickle

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Katowicach


