
Odoj, Romuald

Prace wykopaliskowe na
cmentarzysku z okresu rzymskiego w
Szczepkowie-Zalesiu, pow. Nidzica, w
r. 1962
Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 824-827

1962



n r 16, gdzie na złożu pierw otnym  na dnie jam y grobowej odsłonięto żelazny 
grot oszczepu i żelazną siekierę z tuleją. W płaszczach kam iennych obydwu 
kurhanów  znaleziono kilka fragm entów  ceram iki rzymskiej. W św ietle badań 
1962 r. chronologia cm entarzyska ustalona wcześniej na III  i IV w. n. e. nie 
uległa przesunięciu. Wobec ukończenia eksploracji na kurhanach, które roz
poznano, badania ratownicze na cm entarzyskach w Żywej Wodzie uznano 
za zakończone. Ew entualne dalsze szczątki kurhanów  mogą się znajdować 
w okolicy badanego terenu, są jednak zupełnie zniwelowane i niew ykryw alne.

Żywa Woda, pow. Suwałki. St. 1. Grot oszczepu z grobu w  kurhan ie 16.
Rys. M. M ączkowska

Zestaw iając w  całości charakterystyczne cechy uzyskanego m ateriału  
z badań cm entarzyska w Żywej Wodzie, pow. Suw ałki, trzeba podkreślić ich 
w ew nętrzną jednolitość i zwartość chronologiczną. Na cm entarzysku przeważa 
obrządek szkieletowy z centralnym  pochówkiem pod nasypem  kurhanowym . 
Na 25 odkrytych pochówków 4 były ciałopalne, przy czym 2 z nich wkopane 
były w tórnie w  nasypy kurhanów . Oprócz kurhanów  jednostkow ych w ystą
piły na cm entarzysku tzw. ku rhany  rodzinne z pochówkam i bocznymi. Z ja
wiskiem  charakterystycznym  zaobserwowanym podczas badań była powszech
ność rabunku, dotyczyła ona wszystkich grobów centralnych, a w wdększości 
również pochówków bocznych. Zbadany fragm ent cm entarzyska w  Żywej 
Wodzie, ze względu na zły stan  zachow ania grobów, jak  również nasypów 
naziemnych, może być źródłem rozważań jedynie na tle analogicznych z ja
wisk obserwowanych na równocześnie badanych pobliskich cm entarzyskach 
w  Osowej i Szwajcarii, datow anych na III—VI w. n. e.

R O M U A L D  O D  O J

PRACE WYKOPALISKOWE 
NA CMENTARZYSKU Z OKRESU RZYMSKIEGO 

W SZCZEPKOWIE-ZALESIU, POW. NIDZICA, W R. 1962

Na skutek zgłoszenia p. R. Sarnowskiego z Olsztyna przeprowadzono 
z funduszów Woj. K onserw atora Zabytków dwutygodniowe badania ratow 
nicze na cm entarzysku z okresu rzymskiego w Szczepkowie-Zalesiu w  pow. 
nidzickim.
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Szczepkow o— Zalesie, pow. Nidzica.
N iektóre zabytki z badań 1962 r. na cm entarzysku z okresu rzymskiego. 

Szydło, ostroga, zapinki, sprzączka i naczynie.
Rys. M. M ączkowska
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Cm entarzysko znajduje się na m ałym wzgórku, zwanym przez okoliczną 
ludność „Żal”. We wzgórzu tym  w latach  1940—1941 założono żwirownię, skąd 
eksploatuje się żwir do obecnych czasów. Jak  stw ierdzają użytkownicy 
żwirowni, „naczynia z popiołami” znajdow ane były zawsze przy kopaniu 
żwiru. W ten  sposób uległo zniszczeniu co najm niej 25 arów  cm entarzyska, 
głównie od strony zachodniej. W części północno-wschodniej cmentarzysko 
zniszczone jest bardzo dołami do kopcowania ziemniaków.

Badaniam i ratowniczym i objęto obszar ok. 500 m2 wzdłuż krawędzi 
eksploatow anej żwirowni. W badaniach tych odkryto łącznie 13 grobów 
ciałopalnych, 2 groby szkieletowe i jedno palenisko.

Groby ciałopalne znajdowały się w jamach nieckowatych i półkulistych. 
Spośród 13 ciałopalnych grobów — 9 posiada obrządek popielnicowy, a 4 ja 
mowy. Jako popielnicy używano najczęściej naczynia ozdobnego-czarnego, 
wygładzonego. Na kościach spalonych, złożonych w popielnicy, znajdow ały się 
dary grobowe. Obok popielnicy ustaw ione były przystaw ki — m ałe naczyńka, 
niekiedy ze śladam i wtórnego w ypalenia. W grobach jamowych kości złożone 
były w dolnej części jamy, a jam a wypełniona była ułam kam i ceram iki 
i, podobnie jak  w grobach popielnicowych, ziemią z popiołami i węglami stosu.

Pośród grobów na uwagę zasługują:
Grób 1 — (zniszczony częściowo jeszcze przed przybyciem ekipy badawczej), 

w którym  wyróżniono co najm niej 12 naczyń ustawionych koło 
popielnicy.

Grób 2 — jamowy — w którym  znajdow ały się m. in. 2 ostrogi żelazne. 
Grób 7 — (częściowo zniszczony przed badaniam i), w którym  obok popielnicy 

znajdowały się jeszcze 3 naczynia, a w  popielnicy na spalonych 
kościach znajdowały się: ostroga, szydło, sprzączka, brązowe
kółeczka i in.

Grób 11 — w którym  w  popielnicy znajdowały się: nóż, sprzączka, szydło 
i brązowa zapinka ostro profilow ana o trąbkow atym  pałąku.

Dotychczasowe obserwacje wykopów badawczych i niezniszczonych części 
cm entarzyska pozwalają stwierdzić, że niektóre groby ciałopalne otoczone są 
kręgam i z kam ieni. Kręgi te o średnicy 5—10 m są w dużej mierze zniszczone 
przez w ybieranie kamieni.

Na cm entarzysku odkryto również duże przestrzenie pokryte zw artym  
3—5 w arstw ow ym  brukiem  z kam ieni. Pod jednym  z bruków, odkrytym  na 
razie na przestrzeni 100 m2, odsłonięto 3 groby szkieletowe przykryte  dodat
kowo brukiem  nad jam ą grobową. Jeden z tych grobów przebadano. Zaobser
wowano, że szczątki kostne złożone były w trum nie szerokości ok. 42—45 cm. 
Zmarły ułożony był na praw ym  boku z nogami lekko podkurczonymi. Za 
głową zmarłego stało naczynie wazowate czarne, błyszczące. Na lewej piersi 
znajdow ała się brązowa zapinka z ażurow ą pochewką. Na podkreślenie zasłu
guje znaczna długość szkieletu m ierzona in situ, k tó ra  wynosi praw ie 200 cm. 
Polowe oznaczenie antropologiczne wskazuje, że są to prawdopodobnie szczątki 
kobiety (!).

Pod innym  brukiem , którego zachowała się tj'lko  część na przestrzeni 25 ms, 
odkryto też jeden grób szkieletowy, tym  razem  mężczyzny złożonego jednak 
do jam y na brzuchu, tw arzą do ziemi i rękom a przy tw arzy. Nogi są również 
podkurczone. Zm arły był ułożony na tarczy, której części, m. in. umbo skiero
w ane kolcem w  dół, znajdowały się\ pod szkieletem. O dkryte zabytki zarówno 
w  grobach ciałopalnych, jak  i szkieletowych pozw alają datow ać to cm enta
rzysko na II i III w iek n. e. K ulturow o zaś najbliższe jest ono cm entarzyskom  
k u ltu ry  przew orskiej z tego okresu znanym z najbliższej okolicy jak  Nieda- 
nowo. pow. nidzicki. Gródki, pow. działdowski i inne z pow. mławskiego
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i przasnyskiego. Ich swoistym w yrazem  jest to m. in., że groby otoczone są na 
powierzchni kręgam i z dużych kam ieni i dosyć częste są groby szkieletowe. 
W czasie p rac wykopaliskowych w  Szczepkowie-Zalesiu zlokalizowano w oko
licy kilka stanowisk, na których m iejscow a ludność odkryw a od czasu do czasu 
różne zabytki. Część z tych stanowisk znana jest już z badań powierzchnio
wych tego terenu przez archeologów w  latach  poprzednich (por. J. A n t o 
n i e w i c z ,  M.  G o z d o w s k i ,  W yniki badań powierzchniow ych w  dorzeczu 
górnego Orzyca. ,.Sprawozdania PM A”, t. IV, z. 3—4, 1952, s. 69—77).

R O M U A L D  O D O J

SPRAWOZDANIE Z BADAN WYKOPALISKOWYCH 
NA GRODZISKU ZWANYM „OKRĄGŁA GÓRA” W PASYMIU-OSTROWIE, 

POW. SZCZYTNO, W ROKU 1962

K onserw ator Zabytków Archeologicznych na woj. olsztyńskie kontynuow ał 
prace badawczo-ratownicze na grodzisku w Pasym iu-O strow ie w pow. szczy- 
cieńskim, w październiku i listopadzie 1962 r.

Bardzo zachęcające wyniki badań ubiegłorocznych spowodowały, że zało
żono przede wszystkim wykopy na „m ajdanie” grodziska — części najbardziej 
zniszczonej — ale pozw alającej również przypuszczać, że tu jednak zacho
w ał się m ateriał w  w arstw ach pierwotnych, a nie jak  na stoku, gdzie 
m ateriały  archeologiczne znajdu ją  się już w  złożu wtórnym .

Tegorocznymi badaniam i objęto obszar ok. 400 m2, w  tym  ok. 75 m2 to 
teren, na  którym  kończono badania rozpoczęte w  roku 1961. W łaśnie w tych 
wykopach położonych na stoku grodziska natknięto  się na jeszcze jedną suchą 
fosę — czw artą z kolei, k tóra razem  z trzem a pozostałymi chroniła trzon 
grodziska od strony najła tw iej dostępnej — od lądu, gdyż z pozostałych trzech 
stron stok grodziska jest bardzo strom y i otoczony wodam i jeziora Kalba.

Fosa IV również w ypełniona była podobnie jak trzy  poprzednie m ate ria 
łem śmietniskowym zsuniętym  z wyższych p a rtii grodziska. Odkryto m. in. 
stosunkowo dużą ilość kości zwierząt, głównie kości świni. Kości w  większości 
są połupane i niektóre nadpalone. Ceram ika, jaką  odkryto w naw arstw ieniach 
zalegających fosę, reprezentuje  w  zasadzie dosyć jednolity zestaw form. 
Ilościowo przew ażają ułam ki naczyń grubościennych, bez szyjki lub z szyjką 
cylindryczną albo wychyloną lekko na zewnątrz, zawsze zresztą słabo w yod
rębnioną. Załom brzuśca nieznaczny, dno płaskie, powierzchnia szorstka lub 
nieznacznie wygładzana. Zdobienie u trzym uje się tylko w  górnej części n a 
czynia. Najczęściej zdobiony jest sam  brzeg — odciskam i palca lub paznokcia. 
Pod brzegiem często jest listew ka w  podobny sposób zdobiona. Również załom 
brzuśca podkreślony jest podobnym ornam entem . C harakterystyczna jest 
w  tym  typie naczyń domieszka do gliny w  postaci grubego żw irku lub tłucznia 
granitowego.

Inny rodzaj ceram iki to resztk i naczyń cienkościennych o powierzchni 
zawsze wygładzonej, a niekiedy ’’w yśw ieconej”. K raw ędź brzegu wychylona, 
załom brzuśca niekiedy dosyć ostry. Są też form y baniaste. Te ostatnie często 
m ają dno kuliste na kró tk ie j pustej nóżce. W ystępują także naczynia o ścian
kach prostych, niekiedy praw ie cylindrycznych. Naczynia tego typu  są zazwy
czaj bardzo bogato zdobione. Przew aża ornam ent różnego rodzaju lin ii rytych 
prostych, ukośnych, zygzakow atych oraz zdobienie odciskiem różnego rodzaju 
stempla. Rzadsze są ornam enty z różnego rodzaju dołków.
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