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GRZYBÓWj gm. Staszów Biuro Badań 1 Dokumentacji Zabytków
woj. tarnobrzeskie w Tarnobrzegu
Stanowisko X

Badania prowadził mgr Krzysztof Garbacz. Finansowała 
KtZChS "Siarkopol* w Grzybowi«. Trzeci sezon badań* Cmen
tarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich.

Przebadano część stanowiska o powierzchni 258,5 m*.

Ryeksplorowano jeden grób ciałopalny popielnicowy, datowany na fazę Bj. Jednocześnie okreś
lono zasięg cmentarzyska od strony południowej i zachodniej,

W całości odsłonięto konstrukcje kamienne /"mury" A13/, Obiekty te ułożcne były w przybliże
niu wzdłuż osi Б — W i usytuowane po dwóch, stronach kamiennego kopca, odkrytego w 1956 r.

odkryto również kolejne pochówki zwierzęce: peów oraz bydlęcy- Zakończono również eksplorację 
pochówku 3, w którym odkryto szczątki kozy. Szczątki kostne we wszystkich pochówkach złożone były w 
jamach o owalnych zarysach. И pochówkach 7 1 8  odsłonięto fragmenty jednego naczynia, datującego te 
obiekty na wczesne średniowiecze. Pochówki 3 1 6  pozbawione były zabytków datujących.

Materiały oraz dokumentacja znajdują się w Biurze Badań 1 Dokumentacji Zabytków w Tarno
brzegu.

Badania będą kontynuowane.

JAXDSZ0K1CB, gm. Kazimierza Wielka Uniwersytet Jagielloński
woj. kieleckie instytut Archeologii
Stanowisko 2

Badania prowadził prof, dr hab. Kazimierz Godłowskl, Fi - 
nansował WOAK w Kielcach 1 UJ. Szósty sezon badań. Ślady 
osadnictwa neolitycznego, osada kultur: trzcljiieckiej, 
łużyckiej, przeworskiej, ślady osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego, późnośredniowiecznego .! nowożytnego.

2Badania objęły obszar 190 m . Miąższość warstwy kulturowej dochodziła do 1,90 m. Wyróżniono 
14 8 nowych obiektów osadniczych.

Z osadnictwem neolitycznym moie łączyć się część materiałów krzemiennych. Pozostałością osady 
kultury trzdulecklej jest warstwa kulturowa o kllkudzleslęciocentymetrowej miąższości oraz liczne 
Jamy, przeważnie O charakterze zasobowym. Oprócz ceramiki znaleziono liczne przedmioty z kości i rogu 
oraz kilka zabytków brązowych m.iTU 2 szpile t haczyk, do wędki. Dość licznie była reprezentowana ce
ramika kultury łużyckiej, uchwycono warstwę z materiałami kultury przeworskiej z młodszego okresu przeo- 
rzymskiego, a także w kilku miejscach warstwę kulturową z okresu wczesnorzymakiego. Przebadano też 
częściowo 6 dużych, prostokątnych obiektów półziemiankowych z okresu wczesnorzymskiego o bokach dłu
gości od 3 do 5 щ. Znaleziono 'żelazną zapinkę z młodszego okresu przedrzymskiego /variant N/.
Wśród zabytków więżących się τ osadnictwem wczesnorzymskim na uwagę zasługuje fibula trąbkowate i frag
ment szklanego pierścionka. Najliczniejsze i najbogatsze eą ślady osadnictwa 2 młodszego okresu rzym
skiego. Wiążąca się z nią warstwa kulturowa przekracza 1 m miąższości 1 zawiera bardzo dużą ilość ma
teriału, Dokończono eksploracji obiektu półzlemiankowegc nr 16 /ок. 5,5 x 4,5 m/. Natrafiono też na 
szereg jam, m.in, o charakterze zasobowym oraz na liczne dołki słupowe. Znaleziono m.in.; 11 fibul, 
lub ich fragmentów /jedna pochodna od silnie profilowanych, pozostałe VI grupy Almgrena * w tym drugi 
w Jakuszowicach egzemplarz unikatowego typu zapinki z podwiniętą nóżką z prostokątnym otworem na ka- 
błąku/, 8 monet rzymskich /3 denary 1 4 subaeraty z II w. oraz antonlnian Tetricusa I * 270-273/, 
brązowy pierścionek z oczkiem z różowej emalii, kilkanaście fragmentów naczyń szklanych - w tym okazy 
datowane na IV w., liczne paciorki szklane i bursztynowe, szklany kamyk i sztabkowatą kostkę do gry. 
ułamki grzebieni, w tym jeden z dzwonowa tym uchwytem. % warsztatem metalurgicznym wiążą się bardzo 
liczne ułamki tyglelków oraz żużle metali kolorowych, wyraźnie skupiające się w określonym ragion ie.
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Znaleziono też deine półfabrykaty wyrobów brązowych a.i». toporkowatego wlalorka» igieł 1 plncetek, 
kawałki drutu i blachy brązowej oraz płasko rozkuty kawałek złota wagi 2,7 g, Grupujące ale pa ogra* 
niczonej przestrzeni bardzo liczne grudki surowego bursztynu oraz półfabrykat paciorka dowodzą lat-* 
niania weraztatu bursztynlarskiego*

Siady osadnictwa wc zee no średniowiecznego reprezentują ułamki ceramiki oraz odkryta Już w roku 
u b i e g ł y m  jama zazobowa, na której dnie odkryto górny kamień Żarnowy. NŚród monet nowożytnych znajdu* 
je etą szeląg Jana Kazimierza i pruska moneta z z. 1777.

Materiały z badań znajdują się w IA tlj.

Badania będą kontynuowane.

JEGLINIEC, gm. Szypliszki 
woj. suwalskie 
Stanowisko 1

KAMIENICA SZLACHECKA, ga, Stężyca Muzeum Archeologiczne
woj. gdańskie * Gdańsku
Stanowisko 3

Badania prowadzili: mgr mgr Małgorzata Tuszyńska 1 Mirosław 
Pietrzak* Finansował - WX2 w Gdańsku, Muzeum Archeologiez* 
ne w Gdańsku, Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko płaskie 
kultury wielbarsklej z okresu wpływów rzymskich.

Cmentarzysko położone jest na północno-wschodnim skraja wsi, po północnej stronie drogi s Ka
mienicy Szlacheckiej do Przyrowie*

Dotychczasowe dane o stanowisku pochodziły z informacji ustnejj znajdowano tu groby popielni
cowe /L*J. Łuka, Kultura wschodniopomoraka na Pomorzu Gdańskim, t. 1, s. 175/.

Badania miały charakter ratowniczy. Przebadano około 400 m2 w południowo-zachodniej części cmen
tarzy вка, odsłaniając 14 obiektów, w tym 3 groby popielnicowa, 1 jamowy 1 2 szkieletowa.

z uszkodzonego grobu /hr. nr 1/ pochodzi popielnica gliniana zdobiona polami na przemian gła
dzonymi i echropowaconymi /grupa III wg R. Schindlera/ oraz sprzączka brązowa do pasa ze skuwką 1' pros* 
tokątne okuci«; gróh datowany na fazę B^/C^. Tę samą fazę rsprezentuje grób nr 4 * szkieletowy wyposa
żony w brązową końcówkę pasa /grupa J.3 wg K, Raddatza/, sprzączkę brązową z fragmentom skuwki» znisz
czony grzebień rogowy trój warstwowy /typ I vg 9. Thomas/, fragmenty igły brązowej, 3 przęśl ifci glinie* 
ne 1 paciorki szklane.

Najbogatsze wyposażenie posiadał grób nr 5 - szkieletowy« datowany na fazę młodszego okresu 
rzymskiego, N skład jego inwentarza wchodziły: zapinka srebrna /Al Tli, 211 - zbliłona/, zapinka brązo
wa /Al VI, 161-162 - zbliżona/, szpila brązowa /grupa ΧΙΓ, 48 wg в. Backmanna/, 7 końcówki pass brązowe 
/grupa J,l wg K.Raddatza/, brązowa końcówka pasa /grupa 0,8-11 wg K. Raddatza/» 2 ostrogi brązowa /gru* 
oa t wg κ. Godlewskiego/ z resztkami tkanin i sznurka, 2 sprzączki brązowe ze skuwkami, resztki grzebie
nia rogowego trójwarstwowego oraz Э ozdobne, brązowe okucia rzemienia, jedno z nich wykładane złotą 
folią na srebrnej blaszce.

Jeden z grobów popielnicowych pochodził z wczesnego okresu halsztackiego*

7 obiektów odkrytych na południowo—zachodnim skraju cmentarzyska uznano za stosy ciałopalne, 
ii rzucie poziomym posiadały one kształt zbliżony do prostokąta o dłuższych bokach, na oat E-łf /długość 
1,2 - 1,4 m, szerokość 0,3 — 1,1Q m/. Obrzeżenia stanowiła ziemi* intensywnie spalona, miejscami czer
wonawa, pośrodku - szarobrunatna z licznymi kamieniami, W przekroju pionowym zagłębiały się nleckowmbo

patrz
wczesne średniowiecze


