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TWARoGi LACKiE, WoJ. PoDLASKiE. BADANiA W LATACh 2007–2008
(PL. 149)

latach 2007–2008 przeprowadzono badania
wykopaliskowe na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym
w Twarogach Lackich, st. 9 (AZP 50-81/21), gm. Perle-
jewo, pow. siemiatycki1. W pracach terenowych, kierowa-
nych przez dr hab. prof. UW Elżbietę Kowalczyk-heyman
oraz mgr. Michała Dzika, wzięli udział studenci Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wolonta-
riusze. Badania zostały sfinansowane ze środków IA UW.

Stanowisko położone jest na niemal płaskim tere-
nie, nieznacznie opadającym w kierunku południowym.
oddalone jest o około 300 m na południowy wschód od
strugi Pełchówki, dopływu Nurca. Znajduje się tutaj otoczo-
ny polami ornymi nieużytek, o powierzchni około 9 arów,
zwany przez okolicznych mieszkańców „Cmentarzyskiem
Jaćwingów” oraz „Kamionką”. Co najmniej od lat trzydzie-
stych XX w. pozyskiwano stąd kamienie na cele budowlane
(ostatnio w 2008 r.), co doprowadziło do niemal całkowi-
tego zniszczenia stanowiska. Szczyty kamieni z fragmenta-
rycznie zachowanych kilku grobowych konstrukcji widocz-
ne są na powierzchni niespełna 2 arów.

W pierwszym sezonie badań (2007) podstawo-
wym celem było zweryfikowanie, domniemanej wówczas,
sepulkralnej funkcji stanowiska. Prace przeprowadzono
w dniach 16–27 lipca. W obrębie wykopu o powierzchni
50,5 m2 odsłonięto pozostałości konstrukcji sześciu lub
siedmiu grobów w obudowach kamiennych, pierwotnie zło-
żonych z dookolnych obstaw z głazów o średnicy do 1,2 m
oraz kilkuwarstwowych bruków z mniejszych kamieni, przy-
krywających pochówki (Ryc. 1). Wszystkie obiekty miały
w mniejszym lub większym stopniu zniszczone obstawy,
a trzy z nich – także bruki (nr 1, 2a i 3). Całkowicie prze-
badano obiekty nr 1, 2, 2a i 3; eksplorację pozostałych od-
łożono na następny sezon. W obiekcie nr 1, na poziomie
całkowicie rozłożonego pochówku, znaleziono 9 paciorków
szklanych i zausznicę z brązu. W obiektach nr 2 i 3 od-
kryto niemal całkowicie rozłożone pozostałości szkieletów
ludzkich oraz 11 paciorków szklanych i pierścionek z brą-
zu. We wszystkich trzech grobach zmarli byli złożeni na
poziomie humusu pierwotnego, wzdłuż osi WWS-EEN.
Najprawdopodobniej analogiczną funkcję i budową charak-

teryzował się obiekt nr 2a, o wypełnisku całkowicie znisz-
czonym przez wkop współczesny. W trakcie badań, w obrę-
bie obiektów i poza nimi, znaleziono 601 ułamków naczyń
glinianych, wczesnośredniowiecznych i współczesnych.

W kolejnym sezonie badań (2008) pierwszym
celem było uściślenie datowania stanowiska. Ponadto,
prace ukierunkowane zostały na przebadanie fragmentu
cmentarzyska, który został częściowo zniszczony w wyniku
eksploatacji kamieni w kwietniu 2008 r. Badania przepro-
wadzono w dniach 30 czerwca – 4 sierpnia. Założone zo-
stały trzy wykopy: dwa na przedłużeniu wykopu z 2007 r.
od strony północnej i południowej oraz jeden w północnej
części zachowanej partii cmentarzyska. Wykopy, o łącznej
powierzchni 62 m2, zostały całkowicie wyeksplorowane.
W trakcie prac przebadano pozostałości siedmiu pewnych
grobów i kolejnych siedmiu obiektów, najprawdopodobniej
również sepulkralnych. Niemal wszystkie były grobami
w obudowach kamiennych, niektóre z płytkimi jamami gro-
bowymi. Jedynie w przypadku obiektów jamowych nr 13
i 15 (drugi z nich o tylko domniemanej funkcji grobo-
wej, jako że nie natrafiono w nim na ślady pochówku) nie
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1 Stanowisko zostało odkryte w trakcie prospekcji terenowej auto-
ra, w marcu 2007 r.
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n 2007 and 2008, the Institute of Archaeology
UW team, conducted by prof. Elżbieta Kowalczyk-
heyman and Michał Dzik MA, undertook excavations
on newly discovered Early Medieval burial-site in Twarogi
Lackie, the Podlaskie voivodeship.

During two seasons there were discovered over
dozen flat graves with stone-settings – a typical form of
graves in this region, between the second half of the 11th

and the 13th c. They consist of large stone surroundings and

a few-layered cobblestones, covering the remains of the dead.
In most of them there were found remains of inhumation
burials and in two graves – cremation ones. Apart from
sherds, the set of finds from this burial-site consists of iron
knife and flint, glass beads and also metal jewelry and ele-
ments of dress (finger rings, bracelet, buckle, temple rings).
Already explored part of the site is dated back to the second
half of the 12th and the first half of the 13th c. The excava-
tions are to be continued in 2011.

stwierdzono obecności konstrukcji kamiennych. Ich brak
mógł być wszakże spowodowany dużym stopniem znisz-
czenia tych fragmentów stanowiska. W trzech obiektach
(nr 5a, 8 i 13) znaleziono niemal całkowicie rozłożone po-
chówki szkieletowe; w kolejnych dwóch (nr 5 i 16) – po-
chówki ciałopalne.

Wśród pozyskanych w 2008 r. zabytków rucho-
mych znajdują się m. in. 3 pierścionki z brązu i srebra,
srebrny kabłączek skroniowy z esowatym uszkiem, branso-
leta z brązowej taśmy, żelazny nóż i krzesiwo ogniwkowe,
sprzączka lirowata z brązu, a także 287 ułamków naczyń
wczesnośredniowiecznych i współczesnych. Najciekawszym
znaleziskiem jest gliniana grzechotka, odkryta w obiekcie
nr 4, pod brukiem grobu, najprawdopodobniej na wyso-
kości pasa zmarłego (kościec uległ całkowitemu rozłożeniu).
Ma ona kształt kulisty o średnicy 3,3 cm i pokryta jest
szesnastoma nalepionymi guzkami, każdy o średnicy 0,7–
0,9 cm (Ryc. 2). Grzechotka wykonana została z masy cera-
micznej z nieliczną domieszką piasku o bardzo drobnej gra-
nulacji. Wypalono ją w atmosferze utleniającej, po wcześ-
niejszym pokryciu powierzchni warstwą pobiały z rozcień-

czonej gliny kaolinitowej, której ślady zachowały się u pod-
stawy guzków2. Tego typu grzechotki, datowane głównie na
XI–XII w., są dość rzadkim znaleziskiem, szczególnie na
wschód od Wisły3. W literaturze przedmiotu przez długi
czas uznawano je za importy ruskie, czego jednak nie po-
twierdziły nowsze badania4.

Podsumowując, w trakcie dotychczasowych badań
odsłonięto 13 grobów oraz 8 obiektów prawdopodobnie
o tej samej funkcji. Na podstawie stratygrafii poziomej
stanowiska5 oraz chronologii zabytków ruchomych, prze-
badany fragment cmentarzyska datowany jest wstępnie na
drugą połowę XII – pierwszą połowę XIII w. Badania będą
kontynuowane w 2011 r. Ich celem będzie uchwycenie
granic nekropoli. Na czas opracowywania wyników badań,
materiał zabytkowy oraz dokumentacja z dotychczasowych
prac przechowywana jest w IA UW.
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2 Badania mikroskopowe przeprowadził prof. Maciej Pawlikowski
z Zakładu Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii
Górniczo-hutniczej w Krakowie.
3 M. ADAMCZyK Znaleziska grzechotek wczesnośredniowiecznych
z terenu ziem polskich, Warszawa 2002 (maszynopis pracy magis-
terskiej w IA UW), 7–13, ryc. 36.
4 K.W. śLUSARSKI, Wczesnośredniowieczne pisanki i grzechotki gli-
niane z ziem polskich. Próba typologii, (w:) Z. Kobyliński (red.),

Hereditatem cognoscere. studia i szkice dedykowane Profesor Marii
Miśkiewicz, Warszawa 2004, 80, 82.
5 Na temat stratygrafii poziomej cmentarzyska w Twarogach Lac-
kich por. M. DZIK, Co nam powiedzą kamienie? rzecz o grobowych
konstrukcjach na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych, (w:)
W. DZIEDUSZyCKI, J. WRZESIńSKI (red.), Metody. Źródła. Doku-
mentacja, Funeralia Lednickie. Spotkanie 11, Poznań 2009,
258–259.
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Ryc. 1. Twarogi Lackie, st. 9. Wykop I w trakcie eksploracji w 2007 r. Widok od strony północnej (fot. M. Dzik).
Fig. 1. Twarogi Lackie, Site 9. Trench I during excavations in 2007. view from the north.

Ryc. 2. Twarogi Lackie, st. 9.
Grzechotka gliniana z grobu
nr 4 (fot. M. Dzik).
Fig. 2. Twarogi Lackie, Site 9.
Clay rattle from Grave no. 4.




