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w Legnicy/ o raz  studenci archeologii Uniwersy
tetu w W arszawie i Poznaniu. Finansował IHKM 
PAN. Szósty её zon badań. Osada otw arta kultury 
łużyckiej ze schyłku epoki brązu i z okresu 
H allstatt C-D.

Kontynuowano rozpoznawanie dalszych fragmentów wewnętrznej 
zabudowy osiedla otwartego kultury łużyckiej. Badaniami objęto fragm ent 
osiedla zajęty przez pracownię brązow niczą. W bieżącym sezonie dążono 
do uchwycenia pełnego zasięgu pracowni, odkrywając ogółem pow ierz
chnię około 200 m ^, przy m iążązości nawarstwień 0. 90 - 1, 20 m o raz 
kończąc eksplorację około 75 m powierzchni, niezbadanej w 1977 r .  
z powodu powodzi. W trakcie  badań okazało s ię , że pracowni« ta  zajmuje 
znacznie większą powierzchnię /orientacyjnie około 100 m ^ f  i  nie udało 
się  uchwycić jej pełnego zasięgu.

Obserwacje w zakresie s tra tyg rafii potwierdzają obecność trzech  
wyraźnych nawarstwień osadniczych, związanych wyłącznie z kulturą 
łużycką:
I - nad gytią kredową /c a le c /  w cienkiej waretwie torfu glonowego ujaw

niono ślady konstrukcji drewnianych w postaci "ulicy", wykładanej 
poprzecznymi bierwionami o raz  podłużnymi belkami /zapewne pozos
tałości le gar ów/ oraz prawdopodobnie związanego z nimi płotu 
/pozostałości drewnianych pali, usytuowanych w rzę d z ie /. W arstwie 
tej towarzyszył liczny m ateria ł zabytkowy - ceram ika i kości. 
Ceram ika wykazuje wyraźne różnice w stosunku do występującej 
w późniejszych nawarstwieniach /П  i Щ /, je s t  często wygładzana 
/ciem no-brązow a o raz  czern iona/, bogato zdobiona o raz  występują 
niektóre formy /wazy, am fory /, pojawiające się  później tylko spo
radycznie.

Ponadto w warstw ie tej ujawniono cały szkielet zw ierzęcy 
/prawdopodobnie ło sia /; albo była to o fia ra  kultowa albo też padłe 
zw ierzę, przyniesione tu przez fale jez io ra . W arstwa ta  wykazuje 
wyraźne ślady działalności fal jez io ra  w części brzegowej.

Powiązanie stratygraficzne wspomnianej konstrukcji z dob
rze  zachowanymi elem entam i, ujawnionymi uprzednio /la ta  1972- 
73/ w obecnym pasie brzegowym jez io ra , możliwe będzie po wyko
naniu dodatkowego przekopu, biegnącego od brzegu jez io ra  do m ie j
sca pracowni. Stwierdzono, iż omawiany poziom oddzielony je s t 
od następnego /П / warstwą namuHakową o raz  cienką w arstw ą torfu, 
wskazującymi na znaczną p rzerw ę czasową w użytkowaniu półwyspu 
w charakterze m iejsca na osiedle;

II -  obejmuje ona nawarstwienia współczesne pracowni brązow niczej,
ulokowanej w bliżej jeszcze  nie określonej budowli; uchwycoro jej 
ściany zachodnią i południową, wyraźnie wyznaczone przez pozos-
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taioéci drewnianych bierwion i в ku pi aka ceram iki, kości o raz  ro z 
m aite odpadki produkcyjne. W arstwa ta  w profilu odznacza się 
wyraźnie w postaci poziomu o szczególnie dużym nasyceniu w c e ra 
m ikę i polepę o raz  kości /spąg  w arstw y/. Stwierdzono, iż  pracow
nia usytuowana była po linii SW-NE, równolegle do przebiegu k ra 
wędzi półwyspu. W yróżniające się  w jej obrębie znaleziska omawia
my poniżej;

III - w arstw a związana z osiedlem , istniejącym  po ok resie  trw ania fazy 
z pracownią brązow niczą, stanowiąca bezpośrednią kontynuację 
poprzedniej /b rak  w yraźniejszej g ran icy /, W profilu wyróżnia s ię  
obecnością kolejnego wyraźnego nawarstwienia z ceram iką, kośćmi, 
a zwłaszcza polepą. W jej obrębie ujawniono kilka kamiennych pa
lenisk oraz stosunkowo bogaty i zróżnicowany m ate ria ł ceram iczny 
i kościany. U derza jednak ubóstwo innych kategorii zabytków rucho
mych.

Bardzo słabo zaznacza się  poziom średniowieczny /dom niem ana
warstw a IV /, którego obecność re je s tru ją  nieliczne ułamki ceram iki
średniowiecznej i nowożytnej. Brak m ateriałów  w cześniejszych.

Bogato reprezentowany m ateria l ruchom y, związany głównie
z warstw ą II, obejmuje:
1, zawieszkę brązową w kształcie zw ierzęcej figurki / byk/ długości

28 mm, przedstaw iającą zw ierzę w form ie natur alia tycznej. J e s t  ona 
zaopatrzona na grzbiecie w ogniwko do zawieszania, Stanowi im port 
zapewne wschodnio hals z ta  с ki, jakkolwiek podobne zawieszki, lecz 
gliniane, znane są  z kilku obiektów "łużyckich" z terenu Polski /np. 
Smuszewo k. W ągrowca/;

2, metalowy p ierścień  z pozostałością oczka. Bez wątpienia im port po
łudniowy, typu dotąd nieznanego z obrębu kultury łużyckiej;

9, cztery  gliniane pintadery, tj,''p ieczęcie  / tr z y  dalsze ujawniono w s e 
zonie 1977 r ,  / ,  typu nieznanego w obrębie kultury łużyckiej. Odkrycie 
fragm entu form y odlewniczej z odciskiem  podobnej pieczęci /motyw 
3 ogniwek połączonych w form ie tró jk ą ta / zdaje s ię  sugerow ać, iż 
były one wykorzystywane m .in . w charakterze m atryc  do wytłaczania 
w form ie odlewniczej negatywów przedmiotów ozdobnych;

4, dwie całe form y odlewnicze o raz  około 600 ułamków dalszych, r e p re 
zentujących głównie typ form  do wytwarzania przedmiotów w form ie 
b ransolet o raz  zapewne naszyjników;

5. gliniane wylewy do form , czopy itp ,;

β. fragm enty glinianych łyżek odlewniczych, tygli o raz  dysz, wykazują
cych silne przepalenie;

7, duża ilość żużli z tygli odlewniczych o raz  rozm aite odpadki produkcyj
ne /m .in . siln ie skorodowane grudki b rązu /;
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8, znaczna ilość bryłek rudy żelaznej, przy czym chodzi tu o surow iec 
ujawniony na wtórnym złożu, tj. celowo przyniesiony w obręb pracow
ni;

9. naczynia gliniane, w tym pozostałości kilku typu sito wat ego oraz liczne 
naczynka miniaturowe /dozowniki? / ;

10, kilka grudek surowca bursztynowego.
Uderza całkowity brak półfabrykatów brązowych lub fragmentów, stanow ią
cych odpady produkcyjne, co wskazuje, że były one dokładnie wybierane 
z form w wypadku nieudanych odlewów.

Dotychczasowe rezultaty  badań wskazują na obecność wielkiej 
pracowni odlewniczej, nastawionej na masową produkcję, wstępnie dato
wanej na okres H allstatt C-D. Potwierdza to wielka liczba ułamków form  
odlewniczych i innych elementów, związanych z procesem  produkcyjnym 
oraz nawarstwienia dużej m iąższości, w obrębie pracowni dochodzącej 
do 25 cm.

W poziomie II tuż przy zachodniej ścianie pracowni stwierdzono 
pozostałości m ateriału  paleobotanicznego -  z iarna zbó t  o raz  żołędzie -  
związanego zapewne z zabudową m ieszkalną bezpośrednio przylegającą 
do budowli z pracownią. Z poziomami II i  Ш związany jes t bogato re p re 
zentowany m ateria ł ceram iczny /głównie fragm enty naczyń chropowaco- 
nych typu kuchennego/ oraz m ateria ł kostny, w tym kości 1 kopyta m .in . 
tarpana. U derza jednak fakt wystąpienia w warstwach II i  III znacznie 
m niejszej liczby ułamków naczyń gładzonych / i  zdobionych/ oraz poczer
nionych, niż to stwierdzono w warstwie I, Ponadto w m ateria le  obu tych 
warstw nie zaznaczyły s ię  wyraźniejsze różn ice, mimo iż ich odrębność 
zaznacza się  w profilu.

Pobrano próbki pa lino logi с z ne z obrębu samego osiedla o raz 
jego najbliższego sąsiedztw a /nasada półwyspu/; natom iast z samego 
osiedla oraz m iejsca na początku półwyspu pobrano próbki do badartm a· 
lako logicznych. Przewiduje s ię  w najbliższym czasie podjęcie badań 
specjalistycznych w celu odtworzenia technologii produkcji w oparciu
0 zachowane odpadki produkcyjne /m gr Z. Hensel -  Centralne Laborato
rium IHKM w W arszaw ie/.

Coraz wyraźniej rysuje się  istotna pozycja osiedla w Grzybianach 
w obrębie osadnictwa kultury łużyckiej okresu halsztackiego w tej części 
Dolnego Śląska /skupisko w dorzeczu Kaczawy/. Na cio ło  wysunąć tu 
trzeba fakt ujawnienia pracowni brązow niczej, rozm iarów  dotąd niezna
nych w obrębie tej kultury, wyróżniającej eię ponadto bogactwem m ate ria 
łu zabytkowego. D ostarczyła ona, jak dotąd, najpełniejszego ilościowo
1 jakościowo m ateriału  zabytkowego dla odtworzenia szczegółów techno
logii przetw órczości brązowniczej. Brązowa zawieszka w kształcie  zwie
rzęc ia  oraz unikatowe pintade ry , wskazują w yraźnie na silne powiązania 
z południem /k rą g  w schodniohalsztacki/, a odkrycie p ierśc ien ia , jak 
dotąd nie posiadającego w zespołach środkowoeuropejskich analogii, m a 
tu swą specjalną wymowę.
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Zwraca też uwagę fakt, iż  na południe od Grzyblan w rejonie 
Złotoryi /około 20 km/, w podgórskiej s trefie  Sudetów, ujawniono już 
dawniej wyrobiska złóż cechsztyńakich z rudą m iedzi / a  nawet sam o
rodkam i/, Nie wykluczone, iż  stam tąd może pochodzić surow iec, wyko
rzystany w w/w pracowni. Badania specjalistyczne planowane są  na 
la ta  1970-80, przy czym przewiduje się  również podjęcie w tym rejonie 
szczegółowych poszukiwań terenowych,

HOLENDRY Polska Akademia Nauk
woj* kieleckie Instytut H isto rii Kultury

M aterialnej 
Zakład Archeologii 
Małopolski 
w Krakowie

Badania prowadził m gr Władysław Morawski, 
Finansował Inwestor Linii Hutniczo-Siarkowej 
przez WKZ w Kielcach, Pierw szy sezon badali. 
Osada kultury łużyckiej i  nikle ślady osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego.

Stanowisko, badane w ram ach akcji ratow niczej na tra s ie  Linii 
Hutniczo-Siarkowej w województwie kieleckim, położone je s t  na cyplu 
/porośniętym  lasem / ograniczanym  przez dolinki źródłowych strum ieni 
rzek i Mo raw ki, na gruntach Leśnictwa Jasień , P rzed podjęciem badań 
południowa c z ę ś ć  stanowiska została zniszczona robotam i ziemnymi 
przy budowle linii kolejowej LHS.

W dwu wykopach sondażowych położonych równolegle do lin ii ko
lejowej, po jej północnej stronie stwierdzono w humusie i podglebiu 
niewielką ilość ułamków ceram llti wczesnośredniowiecznej i  z okresu 
kultury łużyckiej. Poniżej w piaszczystym  podłożu natrafiono na 3 płytkie, 
niewielkie jam y, w których wy pełnie к ach znaleziono niewielkie ilości 
grudek polepy, przepalone kamienie granitowe, ułam ek żużla żelaznego 
o raz  fragm enty naczyń glinianych. Ceram ika z jam  po chodzi wyłącznie 
z naczyń kultury łużyckiej.

M ateriał tymczasowo przechowywany w Pracowni Archeologicznej 
ZAM IHKM PAN w Igołomi,

Badania zakończono.

INOWROCŁAW
woj. bydgoskie
Stanowisko 95

patrz
okres wpływów rzym skich


