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ROBERTOW, Vй* Srudzlwi Duży Muzeum Mazowieckie
woj. płockie w Płocku
stanowisko 21

Sudanie prowadził mgr Tomasz Eotdala. Finansował HK2 
w Płocku. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko rzędowe 
r KII w.

Stanowisko usytuowane jest na niewielkim pagórku kenowym, ok* 750 a na zachód od koryta 
Skrwy. Pr2e* ostatnich 6 1st było ono systematycznie niszczone przez miejscowych rolników, eksploa
tujących prywatną żwirownię założoną na północno-zachodnim stoku wzniesienia* Szacuje się, że w wy
niku tej działalności zagładzie uległo co najmniej 20 grobów.

2Badania archeologiczne podjęte w 1987 r* objęły obszar o powierzchni 50 i , gdzie wystąpiło 
6 grobów szkieletowych. Większość г nich /groby 2 - 6/ tworzyła regularny rząd na osi ЯЕ-ЭТГ. Jedy
nie grób nr I, stanowiący fragment odrębnego rzędu, był położony dłuższą os tą na kierunku wschód - 
zachód. Ten ostatni pochówek posiadał orientację zachodnią, natomiast wszystkie pozostałe - północ
no-zachodnią. W żadnej z jam grobowych nie stwierdzono konstnnfceji kamiennych, ani pozostałości drew
nianych trumien. Szkielety, charakteryzująca się dobrym stanem zachowania, spoczywały na głębokości 
od 40 do 60 cm. Zmarłych układano w grobie na wznak. z rękami wyprostowanymi wzdłuż tułowia. Intere
sujący był pochówek nr l, zawierający szkielet osoby dorosłej oraz, po jago lewej stronie na wyso- 
sości kości goleuiowej, bardzo dobrze zachowany szkielet dziecka o długości 39 ca. Gróbi tan dostar
czył ponadto najbogatszego jak dotąd Inwentarza grobowego- Złożyły się nań 4 fcabłączki skroniowe z 
drutu miedzianego pokrytego srebrem, pierścionek wykonany z tych. samych surowców, zdohiony na 3/3 
obwodu motywem powtarzających się rcsnbów współśrodkowych, nożyk żelazny oraz fragmenty ohtaczanego 
naczynia glinianego z silnie wychyloną krawędzią wylewu 1 typowym ornamentem dookolnyeh, poziomych 
żłobków, wyposażenie zawierał jeszcze grób nr 2, gdzie natrafiono na nożyk i krzesiwo ogniwkowe oraz 
grób nr 4, który dostarczył pojedynczego kahłączka skroniowego, analogicznego jak w groble 1.

Materiały 1 dokumentację badań złożono w Muzeum Mazowieckim v  Płocku.

Badania będą kontynuowane.

roszowtcki LAS, gm. Cisek Konserwator Zabytków Archeologiczny eh
woj. opolskie w opolu

Badania prowadzili t mgr mgr П ш в п а  Macewlcz i Sylwia 
Mirszkan /autorka sprawozdania/. Finansował ШС2 w Opolu. 
Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna.

Stanowisko położone jest w odległości około 1500 a na południowy wschód od kościoła i około 
525 m na południowy zachód od Odry, na niewielkim wzniesieniu, w zakolu strumyka. Odkryte zostało 
wiosną 198? r. w trakcie badań ASP, stwierdzono wówczas występowanie na polu kilka ciozeiej szych 
plam pochodzących z rozorywania obiektów. We wrześnio tegoż roku przeprowadzono badania ratowniczo- 
*rozpoznawcze, wykop o wymiarach S i l O n  założono w miejscu, gdzie najbardziej widoczne były roz- 
ocywane jamy. Stwierdzono, iż po około 18—20 eto warstwą orną, zalegały 2 obiekty mieszkalne a nieco 
niżej - na głębokości około 30 on uwidocznił się trzeci obiekt, niewielkich, rozmiarów 1 nieustalonej 
funkcji, bez materiału zabytkowego. ' *

Obaj obiekty mieszkalne zniszozone Ł przemieszane zostały w swych partiach a tropowych przez 
orkę. Sięgały do głębokości* 40-50 cm poniżej warstwy ornej. К wypęłnlskacb swych zawierały duże Iloś
ci ułamków naczyń glinianych w tym kilka fragmentów pralnicy oraz 1 przęślIk. S obiektów- tych wydo
byto również dulą Ilość polepy /w tym z odciskami gałęzi 1 żerdzi/ pochodzącej zapewne z oblepienia 
ścian. Materiał ceramiczny pozwala datować odkryte jamy na VTI-VIII w, ponadto w trakcie eksploracji 
wypełnlsk omawianych jam, znaleziono 2 fragmenty wiórów krzemiennych* retuszowanych i j fragment przę
śl ik* z neolitu.
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H&tttlaiy W A 2 z dokumentacją zostaną przekazana do Mneatim Śląska opolskiego, 

łłta przewiduj· alą kontynuacji badań*

RÓtYCE-STARA VJES, 911. Kocierzów 
woj. skierniewicki*
Stanowisko 3

КОМГН, gm. Stare Miasto Muzeum Okręgowe
woj. konińskie w Koninie
Stanowisko 25

Badania prowadził mgr Józef Kapustka. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Kontatę. Pierwszy sezon bedarf. Osada łużycka, 
osada przeworska* osada wczesnośredniowieczna.

stanowisko położone jest na zachodnia) skraju wsi Rumin, na podmokłym pastwisku leżącym na 
brzegu Harty /ок. 73-80 m od rzeki/, od północy t zachodu ograniczone jest resztkami starorzecza warty. 
Badania miały charakter ratowniczy w związku z prowadzonymi pracami melioracyjnymi.

lałożono dwa wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 45 . w wyniku badań stwierdzono całkowite
zniszczenie stanowiska spowodowane rzedniej prowadzonymi pracami melioracyjnymi /zakłócenie straty
grafii, zniszczenie obiektów/, uzyskano duże ilości materiału ruchomego: fr. ceramiki, rozcieraćze, 
kamienny toporek, fr. ko dcl zwierzęcych, Wstępna analiza materiału pozwala stwierdzić ciągłość osad
niczą począwszy od kultury łużyckiej, przez kulturą przeworską do wczesnego średniowiecza.

Materiały 1 dokumentacja znajdują się w nozeum Okręgowym w Koninie.

Badania zakończono,

Sandomierz 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko Collegium Gostcmlanum

SANOK
woj. krośnieńskie 
ul. zamkowa 2d

SANOK-Biala Góra 
woj. krośnieńskie 
Stanowisko 3

SO&XEJDCHY, g*, t]
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5

STARE MIASTO Muzeum Okręgowe
woj* konińskie w Koninie
kościół iw. ?iotra i Fawła

Badania prowadziła dr fcuĉ a FawLtcka-tfowak, Uczestniczyli 
mgr Krzysztof Gorczyca /autor sprawozdania/, mgr Józef 
Kapustka, Zdzisław Lorek. Kościół romański'.

fcachouana część dawnego kościoła romańskiego, datowanego architektonicznie na połowę Jttil w. 
stanowi obecnie boczną kaplicę neogotyckiego kościoła zbudowanego w 1907 r*
Badania miały charakter ratunkowy ze względu na wymianę podłogi i związaną z tym wymianę podsypki* 
Wytyczono wewnątrz 3 wykopy o łącznej powierzchni 34 n2. Stwierdzono całkowite zniszczenie układu
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