
Paweł Szymański,Anna
Grężak,Wojciech Nowakowski

Wyszembork, st. IVa, gm. Mrągowo,
woj. olsztyńskie, AZP 21-69/-
Informator Archeologiczny : badania 30, 196

1996



EP
OK
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ŻE

LA
ZA dania dostarczyły materiału zabytkowego o dużej rozpiętości chronologicznej — od epoki brą

zu do wczesnego średniowiecza. Mimo wielu odkrytych obiektów, uzyskane dane co do roz
planowania, zasięgu i rozwarstwienia chronologicznego osady są bardzo fragmentaryczne.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie. Badania będą kontynuowane.

Wincentów, st. st. I, III, 
gm. Góra Kalwaria, 
woj. warszawskie 
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WÓLKA
DOMANIEWSKA, st. 9,
gm. Wieniawa,
woj. radomskie, AZP 74-65/-

WYSZEMBORK, st. rVa, 
gm. Mrągowo, 
woj. olsztyńskie,
AZP 21 -69 /-

WYSZEMBORK, st. V, 
gm. Mrągowo, 
woj. olsztyńskie,
AZP 21-69/-

patrz: środkowa i późna epoka brązu

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)
Ratownicze badania wykopaliskowe związane z budową zbiornika retencyjnego „Doma

niów”, przeprowadzone przez mgr Joannę Borowską (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzch
nię 106 m2.

W  wykopach natrafiono jedynie na nieliczne bryłki żużla i fragmenty ceramiki z okresu 
wpływów rzymskich. W świetle uzyskanych wyników stanowisko to wydaje się przedstawiać 
małą wartość poznawczą. Badania nie będą kontynuowane.

cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu)
cmentarzysko ciałopalne kultury bogaczewskiej (młodszy okres przedrzymski — okres 

wpływów rzymskich)
cmentarzysko grupy olsztyńskiej (okres wędrówek ludów)

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego), z udziałem mgr Anny Grężak. Konsultacja nauko
wa dr hab. Wojciech Nowakowski. Finansowane przez Instytut Archeologii UW. Dziesiąty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 240 m2 w południowo-zachodniej strefie stanowiska.

Odkryto 19 obiektów, w tym co najmniej 12 pochówków ciałopalnych, w większości moc
no zniszczonych przez orkę, oraz jeden szkieletowy grób koński (obiekt 278). Pozostałe obiek
ty to różnej wielkości i kształtu jamy o niejasnym przeznaczeniu. Groby były rozmieszczone 
w skupiskach rozdzielonych na ogół szerokimi, pustymi pasami. W tym roku odkryto i czę
ściowo zbadano skupisko pochodzące z okresu wędrówek ludów, położone w zachodniej czę
ści stanowiska. Wszystkie groby były jamowe, wypełnione popiołem ze stosu pogrzebowego, 
w planie koliste (średnica 20-40 cm), w profilu półkoliste (miąższość 10-25 cm). Można 
domniemywać, że ich górne partie zostały zniszczone przez orkę. Wyposażone były bardzo 
ubogo — zawierały głównie szczątki przetopionych przedmiotów brązowych. Zwraca uwagę 
inwentarz grobu 269 — składały się nań fragmenty glinianej przystawki w postaci tzw. pu
charka na pustej nóżce, przęślik gliniany dwustożkowy, zdobiony koncentrycznymi, kolisty
mi rowkami i fragment przedmiotu brązowego, prawdopodobnie bransolety. Natomiast w gro
bie 268 znaleziono m.in. fragmenty dwóch nitów brązowych z główkami mającymi gniazda 
na kamień szlachetny o łezkowatym kształcie, zaś w grobie 279 m.in. fragment tordowanej 
ozdoby brązowej (naszyjnika?). Pochodzący z okresu wędrówek ludów grób koński (278) za
wierał 2 kompletne szkielety ułożone jeden nad drugim. Przy każdym z nich znaleziono żela
zne części uprzęży: po dwie niewielkie sprzączki (3 z nich mają owalną, pogrubioną ramkę) 
i wędzidła. Ziemia w postaci drobnego żwirku między żebrami dolnego konia wyraźnie różni
ła się od wypełniska jamy, którym był szary piasek. Najciekawszym zabytkiem luźnym, pocho
dzącym z warstwy ornej, była brązowa, jednodzielna sprzączka z prostokątną skuwką, owal
ną, pogrubioną ramką i kolcem zaopatrzonym w szczątkową metopkę (faza D).

Materiały i dokumentacja przechowywane są do czasu opracowania w Instytucie Archeo
logii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania będą kontynuowane.

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich(?) (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury bogaczewskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada grupy olsztyńskiej (okres wędrówek ludów)

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego). Konsultacja naukowa dr. hab. Wojciech Nowakow-
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