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CHEŁMNO nad Merem, gm. Dąbie Muzeum Okręgowe w Roninie
woj* konińskie

Badania prowadzili mjr Krzysztof Gorczyca 1 mgr Józef 
Kapustka, Finansowało Muzeum okręgowe w Koninie* Drugi 
sezon badarf. Obóz zagłady z okresu II wojny światowej»

Badania skoncentrowano na dwóch obiektach, których eksplorację rozpoczęto w 1966 r.

Wykop V

zakończone przekop przez obiekt interpretowany jako dół do palenia dobytku ofiar. Stwier
dzono, ie miał on prawdopodobnie wymiary 10 x JO » o ukośnych ścianach, zarejestrowano fragment 
rury drenarskiej doprowadzającej powietrze do piecowiska. Ma głębokości 3 m osiągnięto calec.
Z analizy układu stratygraficznego wynika, Że całe wypełnisko dołu aż do calca zostało wtórnie 
przekopane 1 przesiane w latach powojennych. Niezakłócony fragment warstwy spalenizny, o zachowa
nej miąższości 10 cm, uchwycono na profilu jedynie na odcinku 1 m* Wydobyto duią ilość przedmio
tów o identycznym jek w ubiegłym roku charakterze, tm, sprzączki, okucia, guziki Itp,

Badania zakończono.

Wykop ΙΓ

Kontynuowano eksplorację części krematorium. Na głębokości około 3,5 m osiągnięto dno dołu 
krematoryjnego. Wypełnione jest ono całkowicie bryłami zbrojonego betonu i gruzu ceglanego z wysa
dzonego krematorium* w południowo-zachodnim narożniku wykopu odsłonięto drugi /analogiczny do ze
szłorocznego/ układ rur drenarskich /okopconych wewnątrz/ doprowadzających powietrze do piecowi«-,
ka. Pod ścianę w wykopu przebito się częściowo przez gruz osiągając na głębokości ok* 4,5 n calec,

tikład stratygraficzny wypełniska został poniżej gruzu zniszczony przy wysadzaniu obiektu. 
Powyżej gruzu wypełnisko zostało przekopane 1 przesiane po w joie.

Materiały 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie.

Trwają prace przygotowawcza mające na celu wyeksponowanie pozostałości krematorium dla rwie 
dzających eren obozu.

Badania zakończono »

DĄBROWICE, gm. Łc-icz Biur© Bedarf i Dokumentacji Zabytków
woj. skierniewickie w Skierniewicach
Stanowisko 7

Pierwszy sezon badarf. Pracami kierował mgr Piotr 5wląt*le
wi C2. Finansowało BBiDS w Skierniewicach* Kąt*rlął Średnio
wieczny. Nowożytna mogiła zbiorową.

stanowisko położone jest około 10û m ns południowy zachód od skrzyżowania azosy do Łowicza 
i drogi biegnącej wzdłuż wsi* Ja At to nasyp ziemny o wysokości do 2,3 m i owalnej podstawie o śre
dnicy 15 x 25 a* Na jego południowym przedpolu natrafiono na Średniowieczną ceramikę.

Na kopcu założono 1 wyeksplorowało dwa wykopy sondażowe O łącznej powierzchni 2G m* usytu
owane na jego południowo zachodnich i północno wschodnich stokach. Stwierdzono, ii jego trzonem 
jest pokład drobnoziarnistego, jaanożółtego plasku usypany na pierwotnym humusie* U paistnwy nasy
pu odkryto dwa szkieletowe pochówki mężczyzn, ułożonych na wznak, głowami skierowanych ku centrum 
kopca.
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Obiekt w Dąbkowlcach jest zatem nowożytną zbiorową mogiłą, co potwierdziły informacje 
zebrane wśród mieszkańców wsi oraz pośrednio obecność na szczycie nasypu krzyża. Jas grobowych 
nie eksplorowano.

Rozpoznano także przedpole kopca przy pomocy ręcznego świdra 1 założonego tam oraz wy- 
eksplorowanego sondażu, Stwierdzono, że,ns ok, 6Onetrow/ш odcinku badanego terenu zalega pod hu
musem warstwa brunatnoszarej próchnicy znajdująca się tu prawdopodobnie na wtórnym tło*u. 2 wy
kopu nie pozyskano materiału ruchomego, natomiast z powierzchni zebrano 29 fragmentów naczyń 
silnie obtaczanych charakterystycznych dla przełomu wczesnego 1 późnego średniowiecza.

Ha terŁat i dokumentacja znajdują sią w BBiDi w Skierniewicach. Dalsze badania nie są 
p rzewidywane,

DROGUS2A, g®. Bielawy Konserwator zabytków Archeologicznych
woj. skierniewickie w Skierniewicach
Stanowisko i

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek przy współpracy 
Piotra Swiątklewicza. Finansował WKZ Skierniewice. Drugi 
sezon badań. "Dwór" na kopcu z 2 poł. XVT w.

Kontynuowano prace z 1983 r. Na stoku kopca założono wykop 11 o powierzchni 25 m2, a w fo
sie i na grobli wykonano 18 odwiertów.

W wykopie II zaobserwowano zarys południowej Ściany budynku drewnianego oraz płaty polepy 
stanowiącej jego podłogą. 5am kopiec zbudowany był ze zbitej gliny 1 piasku na torfiastyra, pod
mokłym podłożu, tła nim usytuowano dwór drewniany o wymiarach, ok, 10 x 1C m.

Na podstawie odwiertów stwierdzono strukturą warstw grobli, na które składały się* torf, 
próchnica pierwotna, zbite glina, piasek zmieszany z gliną, próchnica współczesna.

Materiału brak. Dokumentacja w Archiwum bbipz w Skierniewicach,

Badanie będą kontynuowane,

DRÛBXCttfr patrz
woj, białostockie wczesne średniowiecze
Stanowisko 1

dobrym ma ły, gm. zalesie patrz
woj. bialskopodlaskie wczesna średniowiecze
Stanowisko 8

DZIAŁDOWO patrz
woj, ciechanowskie późne średniowiecze

elsL*G patrz
Stare Miasto późne średniowiecze


