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N apole, st. 6 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
gm. K owalewo P om orsk ie , woj. Instytut Archeologii i Etnologii w To-
to ru ń sk ie  run i u
AZP 37-47/16

Badania prowadził W Chudziak. Osada wczesnośredniowieczna 
(VII/VIII-XII wiek).

•Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego..., s. 133-137.

N apole, s t. 6 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
gm. K owalewo P om orsk ie , woj. Instytut Archeologii i Etnologii w To-
t  o ro ń sk ie  runi u
AZP 37-47/16

Badania prowadziła V Stawska. Cmentarzysko wczesnośredniowiecz
ne (XIWilli wiek).

•Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego..., s. 139-144.

I  Osłonki, st. 1, gm. Osięciny, woj, włocławskie patrz neolit

P lu tow o, s t. 1 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
gm. K ijew o K ró lew sk ie, w oj. Instytut Archeologii i Etnologii w To
to ru ń sk ie  runiu
AZP 34-41/44

Badania prowadzili W Chudziak i E Gurtowski. Grodzisko wczesno
średniowieczne {XII wiek).

•Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska. „,s. 131-135.

Podebłocie , s t. 2 Uniwersytet Warszawski Instytut Ar-
gm. Trojanów , woj. s ied leck ie  cheologii
AZP 69-73/—

Badania prowadził Piotr Topór z udziałem mgr Ewy Marczak (auto
rka sprawozdania), pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssow
skiego. W pracach wzięli udział studenci Instytutu Archeologii UW 
oraz wolontariusze z Polski. Finansowane przez Instytut Archeologii 
UW Pierwszy sezon badań. Osada przygrodowa, IX-poł. XI w.

Stanowisko 2 położone jest na wschód od grodziska (st. 1). Zajmuje obszar ok. 1,5 ha 
w bezpośrednim sąsiedztwie umocnień obronnych (wału III) dawnego grodu. Osada zosta
ła odkryta w 1984 r. w wyniku przeprowadzonych badań powierzchniowych. Celem podję
tych prac wykopaliskowych było poznanie rozplanowania i charakteru zabudowy stanowi
ska. Badania w 1991 r. koncentrowały się w południowo-zachodniej części osady. 
Wytyczono 3 wykopy (I, II, III) o łącznej powierzchni 76 m2, w których zarejestrowano 
4 obiekty przestrzenne: pótziemiankę o charakterze gospodarczym wybudowaną na planie 
prostokąta, 2 otwarte paleniska oraz fragment jamy odpadkowej, W obiektach tych znale-



Wczesne średniowiecze

ziono ok. 630 fragm. glinianych naczyń, ok. 70 fragm. kości zwierzęcych, 2 żelazne noże, 
przepalone kamienie oraz fragm. polepy.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii UW 
Badania będą kontynuowane.

P odeb locie , s t. 3 Uniwersytet Warszawski Insty tut Ar*
gm. Trojanów , woj. s ied leck ie  cheologii
AZP 69-73/—

Badania prowadziła mgr Ewa Marczak (autorka sprawozdania) pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. W pracach wzięli 
udział: mgr Rafał Maci szewski, studenci Instytutu Archeologii UW, 
Uniwersytetu w Sidney oraz młodzi miłośnicy archeologii z Polski. 
Finansowane przez Instytut Archeologii UW Siódmy sezon badań. 
Osada przygrodowa: VIII-XI w.

Badania wykopaliskowe w 1991 r. skoncentrowane były w północno-wschodniej części 
stanowiska 3. Głównym celem prac było zbadanie rozplanowania przestrzennego obiektów 
archeologicznych w słabo dotąd przebadanej północnej części osady. Wytyczono wykop 
(XXXVII) o powierzchni 25 m2 na obszarze rozciągającym się pomiędzy wykopami sonda
żowymi z 1984 r. a terenem przebadanym w 1, 1984-1990. Zarejestrowano 15 warstw kul
turowych, odkryto 2 obiekty przestrzenne: fragment ziemianki ze śladami konstrukcji 
drewnianych i obiekt o nie ustalonej funkcji, znaleziono 477 fragm. glinianych naczyń, 
żelazny nóż, szczątki zwierzęce oraz fragm. polepy. Znaleziony materiał w całości pochodzi 
z okresu wczesnego średniowiecza. Podczas prac wykonano również sondaże geologiczne 
(4 odwierty) na obszarze położonym na północ od wytyczonego wykopu. W jednym z nich 
(nr 4) natrafiono na warstwę kulturową pochodzącą prawdopodobnie z obiektu archeolo
gicznego, który zlokalizowano w odległości ok. 4 m na północ od odkrytej ziemianki. 

Materiały i dokumentacja znąjdiyą się w Instytucie Archeologii UW,
Badania będą kontynuowane.

I  Podzam cze, Góra Birów, gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz środkowa i późna epoka brązu

P okrżyw no, s t. 1 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
gm. G ru ta , woj. to ru ń sk ie  Instytut Archeologii i Etnologii w To-
AZP 31-46/3 runiu.

Badania prowadzili W Chudziak i E Gurtowski. Grodzisko wczesno
średniowieczne (XII—XIII wiek)

'L iteratura: Wczesnośredniowieczne grodziska..., s. 140-143.

P u ck  Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
gm . loco , woj. g d ań sk ie  AZP Instytut Archeologii i Etnologii w To-
04-42/— runiu.

Badania prowadzili W Szulta. Relikty portu wczesnośredniowieczne
go-

•Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego..., s. 163-168,


