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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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stratygraficznego vykopami w XVII w. w nawie pod groby i w XVIII /?/ w. w pras Sitar tum pod kryptą. 
Nieliczne pozostałości średniowiecznej warstwy budowlanej zarejestrowano jedyni* pod północną ścia
ną nawy» Odsłonięto atopy fundamentowe nawy i prezbiterium« odmienny sposób łeb kładzenia wskazywał
by na odrębne, dwufazowe konstruowanie części budowli. Odkryto fragmenty murku romańskiego zamyka
jącego prezbiterium. Można go przypuszczalnie interpretować, Jako pozostałości podwyższenia poziomu 
prezbiterium, łfe wschodniej części nawy, pa obu jej stronach, odaboniąto 2 skupiska kamieni łączo
nych na suchy mur, a dołon gliną. Są to przypuszczalnie zniszczone podstawy pod boczne ołtarza.

wnętrze nawy w XVII w. wykorzystywano do grzebania zmarłych. Ogółem odkryto 25 grobów na 
różnych głębokościach /miejscami w 4 warstwach/, traarłych chowano w drewnanych trumnach wymoszczonych 
mchem lub wiórami orientowanych W-E, 1 Û grobów zawierało monety - u mężczyzn) przy prawym udzie« u
kobiet! na piersi, wszystkie mieszczą zlę chronologicznie w wieku XVII. Oprócz monet w grobach kobie
cych występowały elementy stroju - szpilki, haftki czy paciorki, intensywność użytkowania nawy do 
pochówków uwidacznia się w zniszczeniu wielu grobów wkopani pod nowe groby. Cała wnętrze wypełnione 
jest resztkami szkieletów, trumien t fragmentami posadzki /średniowiecznej?/ w postaci kwadratowych
płytek z wypalonej gliny. Poziom zalegania tej posadzki uchwycono w północno-wwchodnlm narożniku prez
biterium, W kilku miejscach zarejestrowano ślady/ spalenizny - dowód pożaru kościoła.

trakcie przesiewania wykopanej ziemi uzyskano 1Û4 drobne monety od К t Ady sława Łokietka do 
wieku XIX. obok polskich, i litewskich występują monety pruskie, niemieckie, szwedzkie a nawet szkockie.

Budowa krypty /V XVIII w* ?/ spowodowała zniszczenie pochówków, które znajdowały się w prez
biterium. Stwierdzono, że ko dcl z nich zebrano 1 zakopano wspólnie w południowo-wschodnim narożniku 
prezbiterium, wykop pod kryptą naruszył fundamenty prezbiterlun 1 spowodował pękanie ścian i wymusił 
wybudowanie od zewnątrz przypór,

Materiał 1 dokumentacja znajdują się w №ixeum Okręgowym w Koninie.

Badania zakodczono.

SULEJÓW — Podklasztorze 
woj. piotrkowskie 
5Łanowcako 4*

SYPNIEWO PP Pracownie Konserwacji labytków
woj, ostrołęckie Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

Oddział w Warszawie

badania prowadziła mgr Urszula Perlikownka-puszkarska, 
Pinaaaował WKZ w Ostrołęce. Jedenasty sezon badań, Cmen
tarzysko t osada podgrodowa /Хт-χιτι, XIV-XVII w./.

Badania koncentrowały się v ćwiartce północno-zachodniej i północno-wschodniej cmentarzyska. 
Wytycrono 6 wykopów O ląeinej powierzchni 120 a2, wyeksplorowano 81 qrobdw 1 a obiektów związanych
z osadą. Łącina iłoid grobów ne tya etanowtsfcn wynosi 1266. Stwierdzono dnàjvprocent zniszczenia po
chówków spowodowany uiytiowanten terenu dla celów rolniczych.

w ówląrtce północno—zachodniej cswntarsyeka — ar 16 ów* C-uchwycono ISO i m  cnantarzyska.
Wyekeplorowano 12 pochówków datowanych wstgpnle na ΙΓΙ-ΧΙ1Ι w., które zostały wkopane w Hl-to/ir?/-to
wlecą na obi akty mieszkalne. If at se 16 ów D pochówków nie etwterdsono* przebadano obiekty osadnicze, 
datowane wstgpule na wiek XI/?/-XZ1 .

« dwiartee północno-wectiodntej onentariyska «-ar 51 ów. p wyekeplorowano 69 pochówków orai 25 
ciastek, które pochodriły z dwóch skupisk ko ici ludsklcb na słoi: wtórnym. Stwlardsono występowania
VI warstw pochówków, nta stwlardsono występowania obiektów osadnicsych.

patrz.
okres wpływów rzymskich

Csąió pochówków występowała w tramach. Miały one ksstałt prostokąta lub trapem, (f kilko prsy. 
padkach prsy tramaob snaleslono gwoldsle. luną łoraą grobu były pochówki w jama grobowych hes trualen,


