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merą nóżką, г prostokątnym οι worem na tabłąku, klika paclorków szklanych 1 bursztynowych огй г grodek surowe
go bursztynu, kilka fragmentów nacryfl szklanych -  m .ln, naczynia zdobionego brodawkami barwy granatowej na
leżącego do bardzo rzadkiej na naszych ziemiacn grupy ezkiel rozpowazechnionych na lerenaeh prowincjonalno- 
rzym skich l nad с za r no mor skleił w IV w ,, nraz drobny ułamek najprawdopodobniej ic rra  slg tlU ta a celowo oazllfo* 
ttenych powierzchniach» Znaleziono te ł  liczne ezcząiki zw ie rzęce /r ru tn. niekompletny szkielet kenia i szczątki 
ryb* o raz ouią liość zwęglonego zboża. Ceramika wczesnośredniowieczna wyaiępowata w tym sezonie jedynie 
sporadycznie, B:ida»ia potwierdziły wyjątkowe bogactwo i charak ter osady w Ja  ku a z© wicach w póinym  okresie 
rzymskim*

Badania będą kontynuowane.

JAROSŁAW 
woj, przem yskie
Startowi i  ko * byle opactwo benedyktynek

patrz
wczesne średniow iecze

JAZOWĄ gm. Gubin 
w oj. zielonogórskie 
Stanowisko 3

Polska Akademia Nauk 
Instytut H istorii Kultury M aterialnej 
Zakład Archeologii N&dodrza 
we Wrocławiu

Badania prowadził doc, dr bab, G rzegorz Domański. Finansował 
IHKMFAN. Czwarty sezon badań* Osada kultury luboszyckłej 
z fazy С2 okresu wpływów rzym skich.

2
W trakcie  badań odsłonięto zachotalą cześć osady. Powierzchnia wykopów wynosiła 1,097 m * Łącznie 

na lym obiekcie przebadano p rzestrzeń  4.4 57 m ♦ Do zakończenia badań * poznania całej osady - należy p rzeb a
dać p rzestrzeń  około 8-9 arów* Odkryto fragm ent zamykając.* pełny zary s budynku słupowego 3, 5 x 10, 5 m /po* 
w ierzchnia około 35 rrfif* Budynek ten, jak i wszystkie poi o? taie, m iał typowy dla kultury luboszycklej ksz tałt, 
i  półokrągłą jedną ścianą szczytową, pozostałe 5 budpików były znacznie m niejsze, a wym iary ich wahały s tę  od 
2 ,0  л 4, 5.m do 5,0 i  6 ,5  m. W pobliżu budynków odsłonięto dalsze trzy  Jamy zasobowe.

Podobnie jak  w latach ubiegłych, me znaleziono palenisk w obrębie oudynków, grupowały się one poza za
sięgiem zwartej zabudowy osady, często woznaczając Jej zasięg* 7 a 10 odkrytych w roku Pielącym  palenisk g ru
powało się w pobliżu obiektu zwanego umownie piecem , Wszystkie paleniska były wyłożone kamieniami polnymi. 
Ooiekt zwany piecem miał kształt owalnego bruku kamiennego o wym iarach 3,2 % 5,0 m ze śladami spalenizny 
na powierzchni* Brak śladów dalszych elementów konstrukcji tego obiektu, jak też p rzesłanek  dla określenia jego 
funkcji.

Odkryty m aterial głównie ceram iczny, pozwala datować os&oę na III fazę kultury lu boa zy u klej » w p rzyb li
żeniu fazę Cj.

Badania będą kontynuowane.

KAZI MIERO1*'KA, gm. Jeleniewo 
w0.1. suw alakle 
Stanowisko 1

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w W arszawie

Badania prowadziła mgr Anna Bitner-W róbleweka p rzy  współ
udziale ragr Grażyny Iwanowskiej o raz konsultacji m gr. Mariana 
Kaczyńskiego. Finansowało PMA w Warszawie* T rzeci sezon 
badań. Osada z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniow ie
cza.

Osada położoną^ jes t na wzniesieniu, kilkaset metrów od południowo-wschodniego brzegu jez io ra  Szur pil y. 
Przebadana ok. 200 m". Dokonano równi e t ponad 150 odwiertów. Badania koncentrowały się  w południowo-za
chodniej części osady. Stwierdzono lam  obecność warstwy kulturowej o grubości od 2ó do ponad 50 m, nasyconej 
bogatym m ateriałem  zabytkowym.

Znaleziono przede wśzystklm bardzo liczne ułamki naczyń, poza tym grudki żu ila , p rzęślik i gliniane, 
fragm ent osełki, gliniany ciężarek tkacki o diwonowatym kształcie* Zwraca uwagę nikła UoŚć polepy 1 kości. 
Materiał z warstwy na skutek orla j spływów związanych z nierównością lerenu jest siln ie  przemieszany* Nie 
udato s ię  wydzielić poszczególnych obiektów; jedynie w wyżej położonym m iejscu, gdzie warstwa kulturowa n ie- 
■r-A  się ni e zachowała, odkryto dwie owalne jam y o m iąższości d o i  m l  średnicy od 1,2 do 1,S m, Były to p raw 
dopodobnie jamy o charakterze odpadkowym, p rzy  czym j е Л а  z nieb mogła być »ykorzy atywana do przechowy
wania zboża, o czym świadczy zawartość próbek ze szlamowania.

Uchwycono wschodrl zasięg osady, ogranlcrony częściowo w sposób naturalny, głębokim jarem . Pow ierz
chnię OSJ.0J można określić na niewiele ponad 1 ha,

U ^-ksrość m ateriału ceram icznego to ułamki ręcznie Lepionych naczyń o cechach ceram ik i typu P rodz isz- 
k: " okrtr^u wędrówek Ludów. Pewien procent stanowią również fragm enty wczesnośredniowiecznych naczyń, ołrta-
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сдал y ch, zdobionych linią fa listą  l stem pelkam i oraz poziomymi żłobkami. Osadnictwo wczesnośredniowieczne 
uległo poważnemu zn lszczeilu  głównie na skutek intensywnej orki 1 obecnie jego ślady są czytelne Jedynie jako 
luźny, niezbyt obfity m ateria t przem ieszany w warstwie kulturowej z zabytkami z w cześniejszej epoki.

Badania zostały zakończone.

KONOPNICA Muzeum Ziemi Wieluńskiej
woj. sieradzk ie  * w Wielunia
Stanowisko ?

Badania prowadził m gr Bogusław A bram ek. Finansował WKZ w 
Sieradzu. Dziewiąty i ostatni sezon badań. Cmentarzysko c ia ło 
palne kultury przew orskiej z faz PL Ш do D.

Badania przeprowadzono w zachodniej 1 południowo-zachoctoiej części cm entarzyska, gdzie spodziewano 
się znaleźć ostatnie już pochówki. Rezultatem  tych prac było odkrycie 7 kolejnych grobów oznaczonych nr 2*4- 
210. Wśród nich wyróżniono 2 późno}ateńskie groby jamowe z czarnym i wypełniakaml /groby 204 L 206/, 1 grób 
popielnicowy obsypany resztkam i stosu o raz 4 groby jamowe datowane ogólnie na późny okres rzym ski.

Wyposażenie grobów późnolateńakich stanowiły fragm enty naczyń z facetowanyml brzegami l nieliczne 
m etale, w tym dwuczęściowa żelazna kiam ra 1 żelazna pęseta, O sistnlj Uh. 12» grób popielnicowy na omawianym 
cm entarzysku był pochówkiem wojownika. W Jego wyposażeniu znslazło s ię  9 naczyń, z których większość uległa 
przepaleniu i deformacji» ? przedmiotów metalowych, w tym 2 groty-, tun bo, krzesiw o, nożyce, nożyk l sp rzącz
ka, Na powierzchni umba zachowały się ślady zdobienia brązem . Przedm ioty metalowe, z wyjątkiem sprzączki, 
znajdowały się obok popielnicy w czarnej ziem i. Wyposażenie grobów Jamowych stanowiła wyłącznie ceram ika.

W wykopach znaleziono luzem  dalsze ułamki te rra  sigillata /łączn ie  cm entarzysko w Konopnicy dostarczy
ło Ich ponad 170/, ulamkJ naczyń toczonych oraz połowę tarczow atej, srebrnej zapinki kształtu owalnego, zdobio
nej pierwotnie szkliwem lub em alią.

M ateriały znalazły pom ieszczenie w Muzeum w Wieluniu.
Badania zostały całkowicie zakończone.

KRAKOW-NOWA НОТА Muzeum Archeologiczne
Branice w Krakowie
Stanowisko 76 Oddział w Nowej Hucie

Badania prowadzili pracownicy Oddziału MA w Nowej Hucie pod 
kierownictwem dr, Jacka Rydzewskiego. Finaneowals H utalm . 
Lenina 1 Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Drugi sezon ba
dań. Osady z okresu neolitu /ku ltu ry  ceram iki wstęgowej ry tej,
kultury le ndz tel skiej i kultury cer a dii ki prom  lent a tej/okresu
późnor z ymeid ego oraz wczesnośredniowiecznego.

Stanowisko zarejestrow ano w trakcie  badań powierzchniowych w 1973 Ł, Wykop sondażowy założony w roku 
1981 potw ierdził istnienie w tym m iejscu osady wielokulturowej /obiekty 1 -6 /. Szeroko г a 1er oj one nract? ratownl- 
czo-badawcze podjęto w 1984 r .  w związku z budową zaplecza budowlanego dla O czyszczalni Scie*-w IE рггу kanale 
Suchy J a r .  Kontrolą objęto najbardziej zagrożony obszar o powierzchni około 2 ha, z czego przebadano wykopali - 
skowo 46 arów, odkrywając 120 obiektów.

Stanowisko usytuowane jes t na rozległym  cyplu lewobrzeżnej te rasy  "Wisły w pobliżu ujścia potoku Suchy 
Ja r, Kontrolowany te ren  objął stok 1 załom te ra sy  oraz niewielką część w ypuszczenia powyżej załomu. W naj
wyżej położonych partiach  stanowiska stwierdzono ślady niewielkiej osady kultury ceram iki wstęgowej rytej /faza  
nutow a/, kultury lend ziele Id ej o raz  dużej osady kultury ceram iki prom ienistej.

N ajliczniej reprezentow ana osada późnorzym ska położona była nieco niżej, na stoku o znacznym nachyle
niu, w związku z czym górne partie  w iększości obiektów zostały zniszczone na skutek naturalnych procesów e ro 
zyjnych wspomaganych głęboką orką /te re n  ten jes t od dawna intensywnie użytkowany ro ln iczo /. Do częściowego 
zniszczenia obiektów przyczyniła s ię  także niwelacja całego tego obszaru przy  utyciu ciężkiego sprzętu /  spychacz/ 
tuż przed  rozpoczęciem  badań.

Spośród 72 obiektów późnor zy maki с h do najciekawszych zaliczyć trzeba prostokątną chatę słupową /obiekt 
46/ o w ym iarach około 450 z 350 cm , w wypełnia ku której -  obok licznych fragmentów ceram iki siwej * odkryto 
duży fragm ent ceram iki typu " te r ra  sig illa ta". Osada ta m iała charak ter osady produkcyjnej* Świadczą o tym dwa 
dwukomorowe piece garncarslde /obiekty 7 t 2 5 /, z których zachowały się  jedynie partie  poniżej rusziu  /w loty 
1 kom ory paleniskow e/. W jam ach przypiecowych odkryto m. ln, liczne ułamki ceram iki "siwej" gładkiej 1 sz o rs t
kiej. W najniżej położonej partii osady, na granicy stoku cypla i doliny zalewowej odsłonięto rząd czworokątnych 
p a len isk o  wym iarach około 100 z 100 cm wypełnionych Intensywnie przepaloną ziem ią f. dużą zawartością węgła 
drzewnego. Były one zagtębio&e w grubą w arstw ę humusu /prawdopodobnie warstwa akumulacyjna m ateriału 
zniesionego ze stoku /, a wyodrębniała je  2 ciemnego podłoża prostokątna obwódka przepalonego na kolor czerwono- 
pom arańczowy le ssu . Pozostałe oblękty lo jamy typu gospodarczego zaw ierające niezbyt dużą Ilość m ateriału z a 
bytkowego.


