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II-I w. p. n. e. po wczesną fazę okresu wędrówek ludów — V w. n. e. 
(kultura przeworska).

Stanowisko położone jest na niewielkim pagórku utworzonym z osadów wodnolodow- 
cowych, na krawędzi wysoczyzny i doliny rzeki Widawy, na jej prawym, eksponowanym 
w kierunku południowym brzegu. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 3,5 ha położony na 
zachodniej peryferii Namysłowa, zamknięty od północy ul. Opolską, od zachodu drogą 
polną, od południa torem kolejowym i doliną Widawy, a od wschodu zabudowaniami mle
czarni.

Badania ratownicze podjęto po tym, jak w trakcie robót ziemnych związanych z budo
wą chłodni i fabryki lodów firmy „Schoeller” w rowach fundamentowych odkryto obiekty 
archeologiczne. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, ze względu na harmono
gram prac budowlanych badania archeologiczne rozpoczęto w połowie listopada 1992 r. 
Trwały one z niewielką, dwutygodniową przerwą na przełomie grudnia i stycznia do 
kwietnia 1993 r. W pierwszej fazie prace polegały na rejestracji i eksploracji obiektów 
w znacznej części już zniszczonych przez rowy fundamentowe budynku chłodni i maszy
nowni, miały więc wyraźnie interwencyjny i doraźny charakter. W drugiej fazie badania 
prowadzono wyprzedzająco w stosunku do robót ziemnych. Ogółem przebadano wykopali- 
skowo obszar o powierzchni ok. 60 arów, przy czym należy podkreślić, iż podobny areał 
znajdujący się we w nętrzu chłodni n r 1 i n r 2 został przed naszym przybyciem całkowicie 
zniszczony.

Stosunkowo nąjwięcej odkryto reliktów osadniczych związanych z kulturą przeworską. 
Obok obiektów mieszkalnych, takich jak półziemianki, budynki słupowe, czy też budynki
0 sumikowo-tątkowej konstrukcji ścian, zarejestrowano szereg jam  zasobowych, okrą
głych w rzucie poziomym, o pionowych ściankach i płaskim dnie. Odkryto również 5 pie
ców dymarskich o typie pieca kotlinkowego zagłębionego w calec, o średnicy 0,7-1,2 m
1 ściankach wylepionych gliną, Z okresu kultury przeworskiej pochodzi także 14 pieców 
służących do wypału wapna (w każdym z nich zaobserwowano obecność bryłek wapna). 
Odsłonięto też pozostałości po dwóch mielerzach.

Badania dostarczyły również wiele zabytków ruchomych, wśród których najliczniejszą 
grupę stanowi ceramika — ok. 10 000 fragm. Wydobyto ponadto wiele wyrobów z kamie
nia, m.in. żarna nieckowate, rozeieracze, płyty szlifierskie. Z jamy wydatowanej na późny 
okres przedrzymski pochodzą ciężarki tkackie wykonane z gliny — pozostałości po piono
wym warsztacie tkackim. Osobną kategorię tworzą zabytki z brązu. Należą do nich: szpila 
o stożkowatej główce zdobionej zaszrafurowanymi trójkątam i (ornam ent „wilcze zęby") ze 
starszego okresu epoki brązu i zapinki pochodzące z okresu wpływów rzymskich. Odkryto 
również grzebień kościany i nóż żelazny należący do kultury przeworskiej.

M ateriały znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.
Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.

N ow y Ł o w icz , s t .  2 (o b e c n ie  M uzeum Okręgowe w Koszalinie
B o ro  wo)
gm . K a lisz  P o m o rsk i, w oj. k o 
sz a liń sk ie  
A ZP 31-16/1

Badania prowadziła mgr Krystyna Hahula. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków i Muzeum Okręgowe w Koszali
nie. Szósty sezon badań. Cmentarzysko kultury  wielbarskiej.

Dotychczas zbadano 25 kurhanów  (na 67 odkrytych) oraz 14 grobów płaskich. 
W 1993 r. kontynuowano badania w strefie północno-wschodniej cmentarzyska. Zakoń
czono badanie kurhanów 56 i 64, rozpoznano w całości kurhany 47, 50, 51, 66 i nowo 
odkryty kurhan n r 67 oraz eksplorowano kolejne groby płaskie w przestrzeniach między-



60 Młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

kurhanowych (groby 10-14). Wszystkie groby badane w tym sezonie mieszczą się w hory
zoncie faz Bü/Ci-Cia.

Istotnym  odkryciem jest zlokalizowanie kurhanu rozkopanego w 1891 r. W trakcie 
powtórnych badań kurhanu 56 natrafiono na część ostrogi i ułamek naczynia, pozostawio
ne przez kopiących ponad 100 lat temu. Kurhan usypany został na pozostałościach stosu 
ciałopalnego i usytuowanym obok grobie jamowym. Podobny charakter miał kurhan 50. 
Natom iast w przypadku kurhanu 51 po raz pierwszy pod nasypem natrafiono na resztki 
stosu ciałopalnego zlokalizowanego na grobie szkieletowym. Pod nasypem kurhanu nie 
było pochówka ciałopalnego.

Groby szkieletowe w kurhanach 51, 64 i 67 wyrabowano już w starożytności. Naruszo
no również pochówek w grobie 10, lecz we wkopie pozostawiono stosunkowo bogate 
wyposażenie, m.in. kolię paciorków szklanych i bursztynowych ze srebrną klam erką eso- 
watą i spodnią częścią srebrnego wisiorka kapsuł ko watego oraz zapinki z brązu zdobio
ne złotą folią, zbliżone do typów A V  132 i 137. Kolię z dużych paciorków szklanych 
odkryto również w grobie w kurhanie 66, obok m.in. zapinek A V 127 i srebrnej A VII 211. 
W przypadku kilku grobów szkieletowych zwraca uwagę obecność, zarówno nad, jak i pod 
zabytkami metalowymi, szczątków drewna, które mogą być pozostałościami trum ien; 
zupełnie brak ich śladów w pozostałych częściach jam  grobowych.

Pod warstwą hum usu pierwotnego kurhanów 47 i 56 odkryto kolejne obiekty kultury 
łużyckiej z młodszej epoki brązu.

W 1835 r. w Nowym Łowiczu odkryto skarb ozdób z III okresu epoki brązu. W wyniku 
analizy danych archiwalnych zlokalizowano miejsce odkrycia tego skarbu i stanowisko 
oznaczono n r 3,

Po raz pierwszy zweryfikowano dane archiwalne dotyczące domniemanego grodziska 
w Nowym Łowiczu (st. 1). Grodzisko usytuowane jest na wyspie otoczonej obecnie mok
radłami, w dolinie Drawy. Majdan średnicy ok. 35 m z trzech stron otacza fosa i pierwszy 
wał, od południa dodatkowo jeszcze 2 wały. Bardzo dobrze zachowane grodzisko wstępnie 
datować można na okres wczesnośredniowieczny.

Miejscowość Nowy Łowicz nie istnieje, jest to  obecnie teren poligonu wojskowego. 
Stanowiska 1, 2 i 3 administracyjnie należą do wsi Borowo, gm. Kalisz Pomorski, woj. 
koszalińskie.

M ateriały  znajdu ją się w M uzeum  Okręgowym w Koszalinie.
B a d a n ia  b ęd ą  k o n ty n u o w an e .

O b lin , s t. 5 Państwowe M uzeum Archeologiczne
gm . M acie jo w ice , w oj. s ied lec -  w Warszawie
k ie
AZP 68-71/—

Badania prowadziła dr Katarzyna Czarnecka przy współudziale mgr.
Z. Nowakowskiego, Finansowane przez Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach i Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie. Osmy sezon badań. Cmentarzysko kultury  prze
worskiej z młodszego okresu przedrzymski ego i okresu wpływów 
rzymskich.

Przekopano 650 m2, odkrywając 26 grobów ciałopalnych, w tym 13 popielnicowych
i tyle samo jamowych. W grobie 260 pojawiły się dwie popielnice, a w grobie 277 funkcję 
popielnicy pełnił kubek.

Udało się uchwycić północny skrąj cmentarzyska. Tegoroczne badania potwierdziły 
dotychczasową wiedzę o cmentarzysku. Chronologia obiektu zamyka się w ram ach od fazy 
Аг do końca fazy B2. Z fazy A2 pochodzą 3 zapinki odmiany H (groby 261, 274), zapinka 
odmiany D/E (grób 273), nieznane dotąd z cmentarzyska w Oblinie, oraz zapinka odmiany


