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tu do czynienia ze zn inne zon n parti A wału. Przetop przez wał zontnł wykonany zapewne w okresie pdi- 
nego i r e d t i l o w l e c z a  w celu uz y stania dogodnej, ze wzgleddw obronnych, Łnnflguracjl terenu dla zbudo
wani. na wale obiektu, na ktdrego i lady natrafiono w badaniach w 1978 oraz 1986 r. Na podstawie od
wiertów uzyskano przekrój stratygraficzny fosy, stwierdzające że była to fosa typu snchepo,

0 a a -3 a
Założono 3 sondaże o łącznej powierzchni 30 пг, w których odkryto 9 obiektów oraz kilkanadcle 

necatywdw po słupowych. Zarejestrowano n.In. I/ podłużnie owalny, w przekroju nieckowa ty obiekt o 
długoicl około i л, w wypełń laku ktdrepo wystąpiła ceramika wyłącznie rącznte lepiona, przykrawądnle 
obtaczana, wykonana z gliny o grubo- i irednlot larnlstej domieszce tłucznie, oraz 1/ owalną jamą
wądzarską / 1 1 0 cm/, w przekroju cylindryczną, nleckowato rozszerzającą stą w partii spągowej, w wypeł- 
nlsku ktdrej znaleziono łuski rybie oraz ceramika cządclowo obtaczaną, wykonaną z gliny o drednlo- 
ziarnistej domieszce plasku 1 tłucznia. Materiał ceramiczny pozwala datoweó osadą od Vll-ïri w,

hadania na osadzie bądą kontynuowane.

J6GL1NÎEC, gm. Szypliszki Paristwowe Muzeum kreheologiczne
woj. suwalskie w Warszawie
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Grażyna Iwanowska. Płnansowało НМЛ 
w Warszawie. Czwarty sezon badał!. Grodzisko wczesnożrsdnle- 
wieczne.

Badania wyko pa i lako we, prowadzone na powierzchni 57«$ и2, miały na celu dalsza rozpoznanie 
północne5 części majdano, tf partii południowej kontynuowano eksploracja dwóch wykopów, o wymiarach.
1,5 x 5 m 1 2,5 x 7 ra. Odsłonięto drugą warstwę bruku kamiennego, umacniającego majdan« Zajmowała opa 
powierzchnię około 1$ m2, Leci tylko partie południowe miały iwarty charakter-. Pod nią wystąpiły jesz
cze pojedyncze kamienie, związane z brukiem. Znaleziono kilka ułamków carmlkl wcaeènodredniowlocznej, 
kilkadziesiąt fragmentów kodcl zwierzęcych, żelazną tulejką grotu etriały oraz żelazną ostrogę z za
czepami płytkowymi 1 długim bodźcem, datowaną na XI w*

W kolejnych dwóch wykopach, ueytowanych na północny zachód od ww bruku w przywałowęj części 
majdanu, kontynuowano eksploracją rozpoczętą w roku ubiegłym, łf jednym z nich /o wymiarach 2 x 5  m£
zarysowały aią dwa obiekty. Pierwsiy szerokości około h,SQ я miał poetad owalnego zaciemnienia. V 
jego wypełnlsku wystąpiły ułamki ceramiki, polepy, kości zwierzęcych, oraz węgla drzewnego. Drugi obiekt 
półkolisty o Średnicy 1,80 m, wchodził w zachodni profil wykopu. W jego obrąbie oraz w sąsiedztwie zna
leziono żelazny strzały, 2 szklane paciorki oraz 95 drobnych przedmiotów brązowych /я. In. 3 trzy—
łyki, w tym jeden'zdobiony żółtą emalią/» Wystąpiło również kilkanaście ułamków ceramiki, kości zwie
rzęce oraz 2 fragmenty ludzkiej czaszki,

W drugim wykopie /o wymiarach 2,5 я 5 л/, sąsiadującym z poprzednim, przy eksploracji świadka
szerokości 0,30 m, pozostawionego w poprzednim sezonie znaleziono 2 szklane paciorki^ w tym 1 ze zło
tą wkładką orai 0 1 wyrobów z brązu - fragmenty drutów, kółka, pierścienie, zawieszki, kawałki branso
let. W wykopie przy profilu północnym uchwycono również fragment większego obiektu w postaci półko
listego zaciemnienia o średnicy l,lû щ. w jego otoczeniu wystąpiły nikłe ślady spalenizny« nim mające 
jednak charakteru obiektów posłupowych. Materiał odkryty zabytkowy wykopu obejmuje około 60 fragmen
tów kości zwierzęcych, li ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej t z okresu wędrówek ludów, 3 żelaz
ne groty strzał oraz 19 przedmiotów brązowych. If ten sposób ilośó zabytków wydzielonych, uzyskanych 
w rlągu 4 Lat badari na majdanie grodziska, wynosi obecni· 75Q sztok. Są to przede /wszystkim drobne 
wyroby brązowe /683, w tym 9 przedmiotów zdobionych żółtą emalią/, nimltcjtne żelazne /3 5 /, 3 7 siklaw
nych paciorków oraz 9 zabytków wykonanych z jasnego metalu.

Tego roczne prace nie pozwoliły na uściślenie dotowania badanego obiektu w stosunku do poprzed
nich ustałeś /X-XTIГ w./. Potwierdziły natomiast wcześniejsze obserwacje, dotyczące charakteru dużej 
tTAfici materiału zabytkowe9 0, stanowiącego prawdopodobnie mrowieć do produRcji wyrobdw brazowycb-
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Materiały /пг low. PMA/Y/B664/ i dokumentacja z badań znajdują się w РЧА w warszawie.
Badania będą kontynuowane*

KALISS-EJMCOżre Polska Akadeni-a »auk
Grodzisko Instytut EistorU Kultury Materialnej

Kaliskie Stanowisko Archeologiczne

Badania prowadzili mgr Tadeusz Saranoweki. mgr Leszek Ga
jewski, mgr Małgorzata Gula, tngr Lech Kaczmarek« opiekę 
naukową sprawowali: prof, dr hab, Witold Непвв! 1 prof, 
dr bab. Stanisław Tabaczyński; uczestniczyli: mgr Marta 
Mąclewaka oraz studenci archeologii UŁ, UW, Uniwersytetu 
w Lizbonie i młodzież z OSP. Finansował WK2 w Kaliszu*
Piąty sezon badań, Grodzisko wczesnośredniowieczne.

łf północno-wschodniej części grodziska, wewnątrz przestrzeni zamkniętej ławą fundamentową tak 
zwanej "kolegiaty p.w* Sv* Pawła", kontynuowano /rozpoczęte w 1995 г./ odsłanianie pozostałości koś» 
cioła drewniano-glin lanego, jednonawowego /o powierzchni około Ód zapewne z prostokątnym prez
biterium /tak zwany kościół ТА* Λ  Hkopy fundamentowe ścian tworzył podłużny rów szerokości około Û,8üm 
1 głębokości około 0,60 m. Ściany wkopu fundamentowego nosîïv ślady zbutwiałych, desek - a 'owania.
W rowach fundamentowych, odkryto Ślady elementów pionowych /słupów/ 1 poziomych, Liczne fragmenty po
lepy glinianej, odkryte przy ścianach, obwodowych, świadczą, że ważnym elementem konstrukcyjnym ścian 
była glina, Podczas badań odkryto liczne płytki ceramiczne, niezdobione, pochodzące zapewne z po
wierzchni ścian. V pobliżu wkopu 1 w jego wypełnisku znaleziono grudki i bryłki brązu pochodzącego 
zapewne z elementów konstrukcyjnych lub dekoracyjnych ścian.

Do pomieszczenia określonego jako nawa przylega w narożniku południowo-wschodnim fundamentu, 
dodatkowa pomieszczenie* Widoczne były Ślady spalenizny zwłaszcza w części wschodniej całego zało
żenia /prezbiterium?/ i w zachodniej części nawy.

Wyróżniono również zarysy fundamentów następnej struktury oznaczonej jako kościół "Б", zbudo
wanych z głazów narzutowych i okrzesków piaskowca, łączonych zaprawą wapienną z domieszką plasku i 
żwiru.

Uchwycono pozostałości poziomów użytkowych. Kościół "A* można wstępnie datować na 1 połowę 
XI v., kościół *B" na 2 poł, XI w. lub początek XII w* Późniejsze budowle zakłóciły w znacznym stop
niu układy stratygraficzne 1 całość struktur wymaga pogłębionej analizy architektonicznej.

Ma Zawód2iu uzyskano następny /po krążku z wyobrażeni« шпека/ element drobnej sztuki romań
skiej — krążek z brązu z wyobrażeniem archanioła.

Materiały znajdują się w Kaliskim Stanowisku Archeologicznym IEIffl PAN.

Przewiduje się kontynuowanie badań«

KAMIENIEC, gm. Zbrosławice 
woj. katowickie 
Stanowisko 2

Badania prowadził doc. dr bab. Jerzy szydłowski,, ugr tttgr 
E, Fołtyn, R. i D. Abłamowiczowle /autor spravozoania/. 
Finansowane z funduszu problemu resortowego KPBP III. 36, 
Siódmy sezon badań« Grodzisko wczesnośredniowieczne, osa
da kultury łużyckiej z okresu halsztackiego*

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Instytut aistorli 
Muzeum śląskiego w Katowicach 
□zlał Archeologii

Grodzisko w Kamieńcu położone jest na cyplu terenu wcinającym się od wschodu w dolinę rzeki 
Dramy, w odległości około 480 π w kierunku północno-wschodnim od pobliskiej stacji kolejowej,


