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badań. Stanowisko wielokulturowe: osada 
z późnego okresu wpływów rzymskich, 
osadnictwo wczesnośredniowieczne oraz 
ślady osadnictwa z wczesnej epoki że 
laza.

Stanowisko położone jest na wschód od wsi, na niewielkim wynie
sieniu przylegającym do potoku wpadającego do rzeki W iszni, w re jo 
nie piaskowni Spółdzielni Produkcyjnej w Gajach.

Badania miały charakter ratowniczy, gdyż stanowisko niszczone 
było przez wybieranie piasku. W wykopach założonych w części pół
nocnej i  zachodniej piaskowni odsłonięto zarysy 4 prostokątnych jam, 
ułożonych równolegle do siebie, o osiach dłuższych na lin ii E -W . Wy
pełnia ka ich zalegały do głębokości 50-70 cm i zawierały nieliczne 
ułamki naczyń prahistorycznych. Charakter tych obiektów jest niejasny. 
Prawdopodobnie były to wkopy nowożytne /materiał zabytkowy mógł s ię  
dostań w wyniku przemieszania/.

Kolejny wykop założono na południowym obrzeżeniu piaskowni, 
w miejscu, gdzie w odsłoniętym profilu widoczny był zarys jamy. Za
chował s ię  tylko południowo-zachodni narożnik jamy, o bokach prostych, 
sugerujących prostokątny lub kwadratowy przekrój całości obiektu, Na 
dnie zalegała warstwa spalenizny z licznym i węgielkami drzewnymi 
oraz kilkoma kamieniami. W obrębie obiektu znaleziono ułamki naczyń 
z późnego okresu wpływów rzymskich oraz fragment przęślika. Poza 
obiektami wydobyto głównie ułamki naczyń późno rzymskich. Na uwagę 
zasługuje naczynie - miska profilowana z uszkiem, którą datować moż
na na wczesną fazę późnego okresu wpływów rzymskich, W mniejszej 
ilości wystąpiły fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych. Wyjątek 
stanowią dwa ułamki naczyń z otworkami pod krawędzią, które należy 
wiązać z grupą tarnobrzeską kultury łużyckiej.

Materiały wraz z dokumentacją złożone zostały w Muzeum Okrę
gowym w Przem yślu.

Nie przewiduje s ię  kontynuacji badań.

MALBORK Muzeum Zamkowe
woj.elbląskie w Malborku
Zamek - Dom Podstarościego

Badania prowadził mgr Mariusz M ierz
wiński, Finansowało Muzeum Zamkowe 
w Malborku. P ierwszy sezon badań. 
Budynek murowany z 1 połowy X IV  w. 
położony na terenie zamku krzyżackiego.

W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do odbudowy 
obiektu, rozpoczęto badania mające na celu ustalenie h istorii budynku 
i  jego funkcji w ramach średniowiecznego przed za mc za.
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Z racji szybko postępujących prac rozbiórkowych /wyburzenie 
źle zachowanej ściany zachodniej i  wszystkich murów wewnętrznych/ 
badania w tym sezonie miały charakter ratowniczy 1 ogran ieza łyu f^^  
do inwentaryzacji odkrywanych stopniowo przez PKZ  i wyburzanycm^ 
murów piwnicznych oraz do zabezpieczania zabytków ruchomych.

Wnętrze budynku zostało odgruzowane, a następnie na całej po
wierzchni wy eksplorowane do głębokości około 2 m poniżej poziomu 
terenu. W wyniku tych prac odsłonięto fundamenty czterech wyburzo
nych wcześniej ścian wewnętrznych /wzniesionych w X V II w ,/, dwa 
równoległe do nich mury o konstrukcji filarowo-łękowej stanowiące po
działy XIV-wieczne go wnętrza, a także pozostałości późnośredniowiecz
nego dwukomorowego pieca do wypieku chleba.

Badania będą kontynuowane.

PLESZEW  Muzeum Okręgowe
woj.kaliskie Ziem i Kaliskiej
Stanowisko 2 w Kaliszu

Badania prowadził mgr Edward Pudełko. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury 
łużyckiej z okresu od czwartego brązu 
do okresu halsztackiego.

Badania przeprowadzone w Pleszew ie na stanowisku 2 przy ul.Pia-> 
ski 61 i  na sąsiednich gruntach należących do W.Młynarczyka miały 
charakter ratowniczy. Byty kontynuacją wykopalisk zwiadowczych prze
prowadzonych w 1978 r.

Przekopano teren o powierzchni ponad 6, 5 ara położony na skar
pie czynnej żwirowni 1 na pobliskich polach, tam gdzie narażenie na 
zniszczenie zabytkowych obiektów było największe. Mimo rozległych wy
kopów zasięgu cmentarzyska w kierunku wschodnim nie udało Blę usta
lić . Sądzić należy, że jest to nekropola rozległa i zróżnicowana chro
nologicznie. Można wstępnie określić chronologię na IV  okres epoki 
brązu do okresu halsztackiego. Zbadano 56 pochówków clełopalnych kul
tury łużyckiej. Były to zarówno groby popielnicowe jak też groby jamo
we. Siedem grobów wyposażono oprócz naczyń w wyroby z brązu.
W jednym z pochówków byty to liczne fragmenty drobnych okuć nieokreś
lonego bliżej przedmiotu organicznego, prawdopodobnie skóry, złożone
go do grobu ze szczątkami stosu. Pozostałe znaleziska, to skręty drutu 
brązowego.

Ciekawym znaleziskiem jest odkrycie w grobie z prostokątną ob
stawą kamiennego, dwustożkowatego zakończenia broni myśliwskiej tzw. 
bola uwiązanego pierwotnie na rzemieniu. Okaz jest dobrze wykonany, 
gładzony na całej powierzchni. Zdecydowana większość pochówków odkry
tych na cmentarzysku w P leszew ie to groby pokryte brukami kamienny
m i. Pochówki bez obstawy kamiennej to przeważnie groby dziecinne. Na


