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130 Uzupełnienia 1992 rok

w nim pozostałości zniszczonego obiektu zawierającego fragm. kryzy oraz ceramiki kultu* 
ry pucharów lejkowatych i kultury  grobów kloszowych z wczesnej epoki żelaza. Liczba 
i różnorodność obiektów archeologicznych odkrytych na niewielkiej powierzchni przeba
danego stanowiska pozwaląją zaliczyć je  do jednego z najciekawszych stanowisk archeolo
gicznych na terenie obecnego woj. bialskopodlaskiego.

Badania będą kontynuowane.

W ojciechów  U n iw ersy te t M arii C urie-Sklodow -
gm . loco , w oj. lu b e ls k ie  skiej K atedra Archeologii w Lublinie
AZP 78-78/—

Badania prowadziła dr hab. Irena Kutylowska. Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej i Państwową Służbę Ochrony 
Zabytków w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Późnośredniowieczne 
fortalicjum z m urowaną zabudową.

W Wojciechowie (25 km na zachód od Lublina) znąjdują się umocnienia ziemne i usytu
owana na linii ich przebiegu murowana wieża — dobrze do dziś zachowana i użytkowana jako 
siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. Całość zespołu zabytkowego była dotychczas datowana 
na początek XVI w. Badań archeologicznych umocnień ziemnych nie prowadzono.

Badania weryfikacyjno-sondaiowe (4 wykopy o łącznej powierzchni 37 m ) przeprowa
dzone na grodzisku wklęsłym w Wojciechowie ujawniły, że jest to późnośredniowieczne 
fortalicjum z dwiema fazami murowanej zabudowy na majdanie: Budowla I z XIV w. i Bu
dowla II z początku XVII w.

Uchwycone w wykopach fundam enty Budowli I — północny m ur frontowy na odcinku 
7 m i przewiązany z nim m ur działowy długości 6 m — są częścią dwudzielnego domu 
wieżowego (z piecem kaflowym) bądź niższego budynku, również mieszkalnego, typu 
„dw ór-euria”, być może wie lodzie lnego.

Odsłonięte elementy Budowli II są częścią obiektu gospodarczo-produkcyjnego z du
żym (3 x 3 m) trzonem  ogniowym — piecem, zaspakajającym zapewne potrzeby rezydencji 
pałacowo-dworskiej, zlokalizowanej na początku XVII w. po północnej stronie wieży mie
szkalnej z 1. pol. XVI w.

Podczas badań uzyskano liczne fragm. ceramiki późnośredniowiecznej, kafli piecowych 
z ХГУ ХУ XVI i XVII w. oraz drobne ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej, datowanej 
od VIII do XIII w. Ceramika wczesnośredniowieczna wystąpiła w zachowanym miejscami 
stropie gleby pierwotnej oraz na wtórnym złożu w młodszych nawarstwieniach na wale 
i majdanie grodziska.

M ateriały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii U niwersytetu Marii 
Curie-Skiodowskiej w Lublinie.

Badania będą kontynuowane.

Ż e ro c in , s t .  I I I  Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm . D relów , w oj. b ia lsk o p o d la -  w Białej Podlaskiej
sk ie

Badania prowadzili m gr mgr Sławomir Żółkowski i Mieczysław Bie- 
nia (autor sprawozdania). Konsultacja: prof. d r hab, M, Miśkiewicz, 
prof. dr hab. S. K. Kozłowski, d r hab. T. Dąbrowska, doc. dr hab. 
T. Węgrzynowicz, prof, dr hab. A. Kempisty. Finansowane przez Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej. Pierwszy 
sezon badań. Osada wielokulturowa: mezolit, neolit (kultura pucha
rów lejkowatych), wczesna epoka brązu (kultura trzcinie с ka), ml od-
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szy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich, wczesne śred
niowiecze (VI-VII w., XI-XIII w.).

Stanowisko zlokalizowane zostało podczas badań powierzchniowych AZP w marcu 
1990 r. przez mgr. Sławomira Żółkowskiego, a następnie zweryfikowane podczas inspekcji 
terenowej PSOZ w Białej Podlaskiej w lipcu 1992 r. Położone jest na piaszczystym wzgórzu 
otoczonym przez podmokłe łąki. Znaczna część stanowiska została zniszczona przez rozle
głą piaskownię gminną, pozostała część zajęta jest przez pola uprawne oraz sosnowy lasek.

Badania archeologiczne prowadzone w dn. 20-22 lipca i 3-5 sierpnia 1992 r. miały 
charakter wybitnie ratowniczy. Odczyszczono i zadokumentowano wszystkie profile pia
skowni. Nąjbardziej interesujące okazały się profile południowy i zachodni. W południo
wym profilu żwirowni na długości ok. 170 m wystąpiła warstwa kulturow a o miąższości 
0,3-0,6 m, natom iast w profilu zachodnim odkryto ślady dużej dwufazowej ziemianki, 
datowanej na okres wpływów rzymskich — najstarsze fazy wczesnego średniowiecza, oraz 
prostokątny w profilu obiekt niszowy. Na partiach terenu nąjbardziej zagrożonych zni
szczeniem założono wykopy o powierzchni 20 m .

Łącznie w trakcie badań odkryto 6 obiektów archeologicznych oraz znaczną ilość 
zabytków (krzemienie i fragm. naczyń) występujących poza obiektami. Nąjwięcej m ateria
łu  pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza, przy czym dają się wyraźnie wyróżnić dwie 
fazy tego okresu: starsza (VI-VII w.) oraz młodsza (XI-XII w.). M ateriał wczesnośrednio
wieczny występuje w czterech obiektach. Interesujący jest także m ateriał neolityczny — 
jam a?, w której wypełnisku wystąpiły liczne przepalone kości ludzkie oraz fragm. dwóch 
pucharków lejkowatych i innych naczyń kultury pucharów lejkowatych. Ponadto wystąpi
ły obiekty z ceramiką trzciniecką oraz z materiałem  zabytkowym z młodszego okresu 
przedrzymski ego — okresu wpływów rzymskich.

Pod względem badawczym stanowisko w Żerocinie dostarczyło interesujących m ateria
łów z kilku epok. Odnosi się to zwłaszcza do materiałów neolitycznych oraz z nąjstarszych 
faz wczesnego średniowiecza. Osadnictwo ludności tzw. neolitu leśnego styka się tu taj ze 
społecznościami prowadzącymi już gospodarkę roiniczo-hodowlaną.

Badania będą kontynuowane.


