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BgDKOHtCE, gm. Sobótka Wojewódzki Ośrodek
woj. wrocławskie Archeologiczno-Konaerwatorsfci

we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik-Kamińska, Finanso
wał WOAK we Wrocławiu. Trzeci sazoo badań. Cmentarzysko 
kurhanowe, faza яtorsta wczesnego średniowiecza /VIII-IX w,/

Kurban nr 24 znajduje się v północnej części stanowiska nr 15. Wymiary pode kawy na osi N-S
3,5 mi na osi,wschód-zachód 3,1 »■ Sachowaaa wysokość 0,4 nu

Grób zaczęto budować na płaszczyźnie oczyszczonej z warstwy pierwotnego hunuau, następnie uło
żono czworoboczną konstrukcję kamienną z jednej warstwy głazów gabro, zalegających w niedalekiej od
ległości. Podstawa konstrukcji kamiennej wynosiła 1,5 x 2,5 n. Wielkość głazów była zróżnicowana o 
następujących wymiarach: 0,30 x 0,45 x 0,30 ej 0,20 x 0,40 к 0,30 n? 0,20 x 0,20 x 0,30 mj 0,38 x 
x 0,28 x 0,20 m. Całą konstrukcję kamienną przysypano żółtawą gliną w formie kopca.

Przepalone szczątki kostne zalegały prawie w jednym skupisku, w części południowo-wschodniej 
nasypu, w warstwie zewnętrznej* Kości były rozdrobnione. Ha podstawie wstępnej ekspertyzy antropolo
gicznej szczątki kostne należą do dwu osobników starszego dziecka - Infans II to jest w wieku 10-12 
lat oraz małego dziecka - około 1-2 lat Infans I.

Ułamki naczyń glinianych zalegały poniżej skupiska kości, takie w warstwie zewnętrznej, głów
nie na zboczu południowo-wschodnim nasypu 1 mniej na północno-wschodnim. Prawdopodobnie fragmenty po
chodziły z dwu różnych naczyń, które były obtoczone w partii przykrawędnej oraz słabo profilowane* 
Mając analogie w formach naczyń pochodzących z kurhanów już przebadanych.

W stropie warstwy eluwialnsj u podstawy nasypu od strony północno-wschodniej 1 południowo-za
chodniej odkryto skupiska węgli drzewnych s także fraisantу naczyń glinianych, które pochodzą najpra
wdopodobniej z epoki brązu kultury łużyckiej. Warstwy kulturowej nie stwierdzono.

Materiały źródłowe oraz dokumentacja znajdująkałę w woAK we Wrocławiu.

BIAŁOGARD patrz
woj* koszalińskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 17

BISKUPIN, gm. Gąsawa patrz
woj, bydgoskie epoka brązu
Stanowisko 2a

BRZ SZOKA, gm. Nowy Żmigród Muzeum Okręgowe
woj. krośnieńskie w krośnie
Stanowisko 1

Badania prowadzili; mgr Anna Muzyczuk i mgr Jerzy Ginalski. 
Finansował WKZ w Krośnie. Drugi sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /VHI-rX w./, 4

Badania były kontynuacją prac rozpoczętych w 198fi r, poszerzono przekop przez wał wewnętrzny 
w kierunku domniemanej bramy fb x IS m/ celem dokładniejszego rozpoznania umocnień obiektu, w nasypie 
. ziemnym wzmocnionym dwoma pokładami belek drewnianych i ograniczonym od strony mlędzywala 1 majdanu 
pionowo wbijanymi słupami z przebiegającą między nimi plecionką, odsłonięto ślady po dwóch spalonych 
konstrukcjach drewnianych wpuszczonych w wał, oddalonych od siebie o 3 m. Bezpośrednio z nim i zwią
zane były czworokątne skupiska dużych kamieni piaskowcowych. Tuż za wałem od strony majdanu zaobser
wowano ślady obiektu /7/ i resztki ogniska.
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a warstwie destru .ji walu od strony wewnętrznej odkryto nożyk z wolutowym zakończeniem rę
kojeści. ponadto znaleziono 4 fragmenty małych przedmiotów żelaznych, fragment osełki г piaskowca,
około 250 fragmentów naczyd lepionych ręcznie 1 ze śladami obtaczania, fragment rogu i kości zwie*
rzęce.

w części południowozachodniej grodziska, u podnóża wału wewnętrznego stwierdzono wyraźne za
ciemnienie - założono wykop sondażowy / 3 x 5  m/, w którym natrafiono na pozostałości obiektu późno- 
rzymskiego zawierającego fragmenty naczyń lepionych i toczonych, w tym dolną część dużego naczynia 
zasobowego.

Na podstawie dotychczas uzyskanych materiałów chronologię grodziska określa się na koniec 
VIII - początek IX w.

Materiał 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum okręgowym, w Krośnie.

Badanie będą kontynuowane.

bytom ODR z Ais ki Polska AkadAla Nauk
woj. zielonogórskie Instytut Historii Kultury Materialnej
Stanoviskg 1 Sakład Archeologii Hadodrza

we Wrocławiu

Badania prowadzili mgr Sławomir łtofdzloch i mgr Lidia
Nowacka, Konsultantem był prof* dr hab. Lech Leciejewicz.
Finansował WKZ w Zielonej Górze, Czwarty sezon badań.
Osada wczesnośredniowieczna /Х/ХГ-ХП w,/.

Kontynuowano prace wykopaliskowe rozpoczęte w 1904 r* Celem było poszukiwanie pozostałości2grodu kasztelańskiego. Przebadano około 480 a. * Założono 3 wykopy sondażowe na Nowym Miaście w pobli
żu Odry, w których nie stwierdzono występowania warstw starszych aniżeli późnośredniowieczne.

Ma wzniesieniu /stan. 1/ założono wykop XI, a na wschód od niego vykopyi VIII, ΓΪ, X. Wykop 
VIII nie zawierał śl. ów osadnictwa wcześniejszego' aniżeli nowożytna, natomiast relikty Obiektów 
stwierdzone w wykopach IX 1 X pozwalają spodziewać się pozostałości grodu ksttelańskiego w ich po* 
bllżu. W wykopie X odkryto warstwę mogącą stanowić rozsypiako walu*

W wykopie xi, założonym na obszarze właściwej osady udało się zidentyfikować 5 palenisk, które 
służyły celom kuchennym oraz duży obiekt zawierający ślady produkcji garbarskiej, n.Łn. dół garbar* 
ski /obiekt nr 167/. Odkryto Ślady trzech ot- któw /zagród?/. Nadal jednak nie udało się uchwycić 
śladów budynków mieszkalnych.

Obiekt nr 169 zawierał zespół pięciu całych naczyń z νχΐΙ-ΙΧ/Χ w. Ich staranne zabezpiecze
nie przed ro z gnieceniem pozwala sądzić, że mamy do czynienia ż kompletem naczyń ukrytych przez właś- 
ciclela,

wśród pozyskanych zabytków ruchomych najliczniejsza grupę stanowiła ceramika z Χ/ΧΙ-ΧΙΙ w. 
w ilości 11.290 fragmentów. Oprócz tego wspomniane 5 naczyń z У1П-1Х/Х w., 4 fragmenty ceramiki 
średniowiecznej oraz 180 fragmentów ceramiki z epoki brązu, w tym szczątki wazy z ułamkami przepalo
nych kości, odkryto także m.in, 13 noży, jeden z rogową rękojeścią* 3 fragmenty podków, 2 groty strzał 
łuku: żelazny 1 kościany, koser, dłutko, ostrogę, fragment brązowego kahłączka, żużel z wytopu brązu, 
rwljkę ołowianą, 2 monety z 2 połowy XJ w., fragment łyżwy z kości* zdobiony paciorek z gliny, frag
ment dyszy glinianej* 4 przęślikl, 2 fragmenty osełek kamiennych orsz 1/Э kamienia Żarnowego.
Wszystkie zabytki można datować na X/Xl-XIt w.

ïblory są przechowywane w Zakład rie Archeologii sadodrza ii«« PAN we Wrocławiu.


