
E. Genczewa-Rydlewska,Jacek
Rydlewski

Stronie, gm. Stryszów, woj.
bielsko-bialskie. Stanowisko 3
Informator Archeologiczny : badania 14, 172-173

1980



172

Zakład Archeologii Nadodrza 
we Wrocławiu

Badania prowadził mgr, Stanisław Florek. 
Finansował 1HKM PAN. Czwarty sezon 
badań. Obiekty i groby z epoki brązu, 
okresu wpływów rzymskich oraz cmenta
rzysko wczesnośredniowieczne.

Prace wykopaliskowe poszerzały przebadaną już powierzchnię 
stanowiska w kierunku południowo-wschodnim i północno-wschodnim. 
Dwa wykopy o łącznej powierzchni 3 arów usytuowano na drodze pol
nej ze Starego Zamku do Kunowa. Celem badań było ustalenie /przy
najmniej częściowe/ zasięgu cmentarzyska wczesnośredniowiecznego. 
Ogółem odkryto 7 grobów szkieletowych, 3 groby ciałopalne i 5 obiek
tów z różnych okresów pradziejów oraz fragment bruku kamiennego.
Z  trzech zespołów reprezentujących epokę brązu dokładniej datowany 
może być bogato wyposażony grób szkieletowy nr 124 /II okres epoki 
brązu/, Z trzech zespołów z okresu wpływów rzymskich uwagę zwra
ca bogato wyposażony grób popielnicowy nr 24,

We wszystkich 6 grobach wczesnośredniowiecznych szkielety 
ułożone były na wznak, wyprostowane, z rękami wyciągniętymi wzdłuż 
tułowia. Jeden tylko grób /nr 122/ z obstawą kamienną zawierał szkie
let położony głową na wschód, pozostałe zwrócone były głowami na za
chód. Dwa groby /nr 118, 119/ nie zawierały żadnego wyposażenia. 
Grób nr 121 zawierał 7, a grób nr 123 - 3 małe kabłąezki skroniowe, 
co pozwala datować je  na schyłek X - 1 połowę XI wieku, W wykopie 
nr II uchwycono /najprawdopodobniej/ północną krawędź cmentarzyska 
wczesnośredniowiecznego.

Materiały znajdują się w ZAN EHKM FAN we Wrocławiu.

STRONIE, gm. Stryszów Konserwator Zabytków
woj. bielsko-bialskie Archeologicznych
Stanowisko 3 w Bielsku-Białej

Badania prowadzili mgr E.Genczewa- 
Rydlewska i mgr Jacek RydLeweki.
Finansował WKZ w Bielsku-Białej.
P ierwszy sezon badań. Osada z okresu 
wpływów rzymskich i wczesnośrednio
wieczna.

Stanowisko zajmuje pola orne przylegające bezpośrednio od 
północy do zabudowań stacji kolejowej w Stroniu, Rozciąga się na 
przestrzeni około 200 x 150 m, zajmując środkową partię stoku 
wzniesienia opadającego w kierunku południowym do doliny niewiel
kiego cieku, dopływu potoku Stryszówka, W dwóch wykopach sonda
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żowych o łącznej powierzchni 36 m2 natrafiono w obrębie warstwy o r
nej na ceramikę z okresu wpływów rzymskich oraz wczesnośrednio
wieczną, wśród której wyróżniono kilka grup: ceramikę lepioną bez 
użycia koła garncarskiego, datowaną na w, VIII lub początek IX w ., 
oraz ceramikę obtaczaną sprzed X  w. i późniejszą datowaną najpóź
niej na w, XII, W obydwóch wykopach wystąpiła warstwa kulturowa, 
o m iąższości około 20 cm, datowana ceramiką na w, X-XII. Warstwa 
jest częściowo zniszczona w stropie przez orkę, zaś dolna je j partia 
jest zaburzona przez liczne zagłębienia pokorzeniowe. Stanowisko jest 
intensywnie niszczone przez orkę i procesy denudacyjne i z tego wzglę
du wymaga pilnych eksploracji.

Badaniami tegorocznymi objęto ostatni fragment nie przebadanej 
jeszcze  części cypla osadniczego, położonego nad starorzeczem Pilicy, 
tuż obok klasztoru w Sulejowie,

Znaleziono kolejne, dwie jamy osadnicze, o wymiarach w rzucie 
płaskim 2 x 3 m. Jamy te zawierały małe drobiny węgli drzewnych, 
przepalone kamienie, polepę, ułamki naczyń glinianych, 3 przęśliki 
gliniane, 6 noży żelaznych, gwoździe żelazne, 2 haki żelazne. Wszyst
kie te zabytki datowane są na X-XU w. Należy w tym miejscu dodać, 
że w reku ubiegłym znaleziono w niektórych jamach materiał zabytko
wy ze starszych faz wczesnego średniowiecza z VU-IX wieków.

Efektem ubiegłorocznych oraz tegorocznych prac było znalezienie 
w Sulejowie-Fiaskach wczesnośredniowiecznej osady produkcyjnej,której 
mieszkańcy zajmowali się wytopem i dalszą obróbką żelaza.

Badania będą kontynuowane.

SULEJÓW-PIASKI, gm, Sulejów 
woj, piotrkowskie 
Stanowisko 4

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra, 
Finansował WKZ w Piotrkowie Trybunalskim, 
Drugi sezon badań. Osada otwarta z okresu 
wczesnego średniowiecza /VII-XII w ,/.

Badania osady zakończono.

ŚWIĘTY KRZYŻ, gm. Słupią Nowa 
woj, kieleckie 
Stanowisko "Szczyt"

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Kielcach

Badania prowadziła dr Eligia Gąssowska, 
Finansował WKZ w Kielcach. Drugi sezon 
badań. Późnośredniowieczne i nowożytne 
warstwy kościoła.

Przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe na terenie 
tzw, w iry dar za zachodniego, zewnętrznego, konieczne ze względu na


