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64 W ciÉjnt średniowiecz*

tlaćkl, gm. Bielak P<>dU*kL, Polski A kłdem ii Nauk I m łyna Historii
woj. bialiwlockie, Kultury Materialnej Zakład Epoki Metali

w W n zaw ie  ______________________

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyliński i mgr Dariusz Krasnodębski przy 
współudziale studentów U AM z Poznania. Finansow i WKZ w Białymstoku i ШКМ 
PAN. Badania ratownicze dwóch obiektów г  XI w.

Dwa wykopy ratownicze założone lontały dta wyeksplorowania zniszczonych częidowo, niewielkich (o ired- 
aicy ok. 2-3 m {?)), nieckowatych zagłębie ύ wypełnionych stosunkowo dużą Uoddą fragmentów cencnicznydi 
i fcóid. Oba obiekty położone «4 na szczyde wzniesienia umykającego koüiokf z grodzi* ki era (su I) od pânocy, 
w odlegloid ok  200 m od podnóża stanowiska I.

W jednym X obiektów znaleziono fragmenty pralnicy i pu net Żelazną.
Materiały znajdują się w 1HKM PAN.
Badania b fdą  kontynaowaoe tylko w przypadku n c b u rw o w m U  dalaMgp e is e a to la  ctanowlaka.

Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
Kultury Materialnej Zakład Epoki Metali 
w Warszawie

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyliński i mgr Dariusz Krasnodębski przy 
współudziale studentów UAM z Poznania oraz UMK г  Torunia. Finansował WKZ 
w Białymstoku i III fCM PAN. Badania ratownicze na osadzie z fazami osadniczymi 
z okresu la tt is  kiego i wczesnego iredniowiecza.

Wykop ratowniczy założono na skraju drogi polnej biegnącej w stronę Prooiewicz, w odległoici ok. 300 m od 
podnóża grodziska.

Powierzchnię prawic całego wykopu <0 wymiarach 6 m 1  4 m) pokrywały dwa poziomy użytkowania. 
Pierwszy z przewagą ceramiki z VI-VII w. z niewidką domieszką ceramiki późniejszej oraz drugi z ceramiką 
z  okresu lateńskiego. Miąższoić każdej z warstw wynosiła ok. 20-30 cm. Jednym i patoiuloiciam i konstrukcy
jnymi są doły postu powe, których układ z* względu na małą powierzchnię wykopu nie jest moiltwy do interpre
tacji.

Znaleziono takie kilka fragmentów « d e k  i podkowę żelazną.
Materiały znajdują się w IHKM PAN.
Planowane aą d ih ic  badania.

I  Jeglhiec. gm. Szypliszki woj. suwalskie SL I patrz okręt rzymski

Kalisz-Za wodzie. 
Grodzisko, AZP: 66-3H/—

Badania prowadzili dr Tadeusz Baranowski, mgr Leszek Gajewski j mgr Adam Kędz
ierski; opiekę naukową sprawowali prof, dr babi Witold Hensel i prof, dr hab. Stanisław 
Tabaczydski; uczestniczyli prof, dr hab. Ewa Stupnicka (geolog UW), mgr Dariusz 
Wyczółkowski i Bogdan Kowalczyk (IHKM) oraz studentka z USA i młodzież z  O HP. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Pomocy udzielało Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. 
Siódmy sezon drugiego etapu badai. Grodzisko wczesnciredaowieczne.

Kontynuowano prace we wschodniej częici grodziska przy Uk zwanej kolegiacie pod wezwaniem Św, Pawła, 
w tym prowadzono również badania obiektu znanego z lat 19Î8-63 jako grobowiec Mieszka Starego i Mieszka 
Mi esikowi cza. Ponadto odkrywano fragment uszkodzonego wału otaczającego obszar grodu właściwego.

W obrębie „kolegiaty" nadal jnwentaryztmano pazoslałofaś najstarszego, gliniano-drewniancgo ..koiciota A" 
oraz „kerf ciota B" W trakcie badań zachowanych trzech narożników południowych ici an nawy i prezbiterium 
„ko ido ła  A" próbowano wyjainić sprawę połączenia desek szalujących fciany rowu fundamentowego oraz 
stosunek zachowanych częici fcian obiektów uznanych przez odkrywców za groby Mieszka Starego I Mieszka 
M ieszkowic» do piani prezbiterium ..kościoła A".

Stwierdzono, żc ici any koi do ta  A” wykonane były w częid  nadziemnej z gliny układanej między dwiema 
i d  an kami z desek, obwiedzionej ramą. Ramę spajały gwoździe kowalskie, odkryte in situ w zachowanych 
fragmentach ici ал Na uwagę usługuje znalezienie przy południowo-zachodnim narożniku prezbiterium w wy
drążonej i/lub wypalonej dolnej czę id  ramy pewnej ilo tó  zachowanych w c&łoid i we fragmentach niewielkich 
fragmeilów denkid i b luzek metalowych (folia). Zaobserwowano też, że Jciaey ..koicioła A" osunęły się do 
wnętrza budcwli. Podczas budowy „koidota B” c z f ii  materiału pochodzącego z  rumowiska ician starszego 
koicioła rozrzucona została zarówno na zewnątrz, jak i do wnętrza zarysów „koidoł* A". W związku z tym 
interesujące jest od kry d e  dużego fragmentu ozdobnej blachy brązowej po stronie zewnętrznej, w sąsiedztwie 
południowo-wschodniego naroża prezbiterium, nieopodal miejsca, gdzie w ubiegłym sezonie znaleziona została 
ozdobna plakietka miedziana.

Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
Kultury Materialnej Kaliskie Stanowisko
Archeologiczne________________________

H aik i, gm. Bielik Podlaski, 
woj. blaloałockle,
St- 1C , AZP: 43-87/1



IrtformiMor ArcSeoto[icz7iy «

Rekonstrukcja pU ai „kofciob A" prowadzi do wnkwfcu, te  podstawową jednostkę — moduł stanowiła 
widkość 37-38 cm (stop«). Plan w pilimy byt w sutkę 24 kwadratów <6x4). każdy o boku równym 5 11090 m.

Odsłonięto U  k le  ślady rowu fundamentowego związane zapewne ze wschodnią Id an ą  ..kośdoia B”. 
Widoczną zarówno we wschodnim, ja k i w południowym profilu warstwę gruzu zaprawy wapiennej wiązać rnoio» 
z budową tub renowacjami „kośdoła B“ lest to jeden i  czytelniejszych poziomów użytkowych grodziska.

Jamy domniemanych grabów Mieszka Starego i Mieszka Mieszkowi cza nasuwają wątpliwości co do rzeczy
wistego istnienia w tym miejscu pochówków książąt kaliskich.

Prace na cmentarzysku odsłoniły trzy dalsze groby, z których jeden dziecięcy ujawnił zaskakująco wyraźną 
stratygrafię, a inny, przecięty w kopem fundamentowym pochówek dorosłego człowiek« pozwoli) bezspornie 
wiązać przynajmniej s Uri ze fazy cmentarzyska z istnieniem ,, kościoła A" i/lub ,,B’\

Fundamenty „abiydy kolegiaty p.w. Sw. Pawia" przecięły również dolne częfd wału drewni an o-ziemnego 
(przypuszczalnie już po jego spaleniu). Badania aa innym, zniszczonym oddnku wału, w obrębe pierwotnej jego 
podstawy, dostarczyły między innymi materiałów dotyczących wy twórczo id .  wiród których zachowały się też 
ozdoby kobiece.

Materiały znajdują się w Kaliskim Stanowisku Archeologicznym.
Prac* będą kontynuowane.

K l« 3*nówt gm. Obrazów, 
woj. tarnobrzeskie,
S l  1, AZP: 89-72

Badania jrowadzil dr Andrzej Buko. Finansowa! IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. 
Wczesnośredniowieczny zespól osadniczy (IX-XIH w.)

Kleczaeów jest jedną z osad stanowiących zaplecze osadnicze wczesnośredniowiecznego Sandomierza. Prace 
terenowe przeprowadzone w tym roku są częicią szerszego programu badawczego realizowanego w ramach ZMB A 
IliKM PAN.

Dwa wykopy sotidażowe fa l  i 3*1 m zlokalizowano po północnej i południowej stronie prezbiterium kościoła 
parafialnego pw. Iw. Katarzyny i iw. Stanislaw«, proslopaJe względem dłuższej osi kośdoła. Celem prac była 
weryfikacja miejscowej tradycji dotyczącej obecnośd w tym miejscu reliktów 2 starszych kościołów poprzedza
jących istniejący; ten ostatni wzniesiono w końcu XVII w.

W otxębie rowu sondażowego RSI nie natrafiono na bezpośrednie lub pośrednie łwiadectwa obecno!d innych 
świątyń. Odkryto natomiast rozległy cmentarz wczesnośredniowieczny typu rzędowego, związany najpewniej 
z istnieniem innej, starszej świątyni (lub świątyń). Cmentarz tenbyłw przesziośd intensywnie użytkowany, o czytn 
świadczą dowodnie pochówki niszczące się wzajemnie oraz id i znaczna liczba na terenie odętym  prospekcją 
archeologiczną. Uwagę zwracała znaczna miąższość warstw kulturowych związanych z cmentarzem, przebacza
jących U  m od aktualnej powierzchni terenu. Poza nielicznymi wyjątkami przy grobach nie znajdowano wy
posażenia.

W rowie sondażowym RS1I stwierdzono kontynuację cmentarzyska, aczkolwiek intensywność występowania 
grobów była tu zdecydowanie niższa. Poniżej wantw cmentarzysko wych natrafiono na otśckl wczesnośred
niowieczny, najpewniej ziemiankę, odsłonięty w obrębie rowu częśdowo. Obiekt ten datowany jest wstępnie na 
koniec VII].IX w.

Badania dostarczyły te t wielu danych do rekonstrukcji pierwotnej topografii terenu, którego poziom podniósł 
się, jak zaobserwowano. Średnio 0.60 m w iimunku do okresu Śrcdmowiecza.

Materiały z backń zdeponowane są w ШКМ PAN w Warszawie.
Prie widu}* się kontynuację badań.

Polska Akademia Nauk Inilylut Historii 
Kultury Materialnej w Warszawie________

Kraków — S ta rr M iasto Kraków 
— Ludwinów,
AZP: 102- 56 _______________

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Badania prowadził mgr Emil Zaitz, Finansowało Muzeum Archeologiczne w Kra
kowie. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, późnośredniowieczne i nowożytne,

Jak w latadi poprzednich kontynuowano prace archeologiczne w wykopach budowlanych i instalacyjnych na 
terenie miasta. W południowej częśd Starego Miasta, na obszarze wczesnośredniowiecznej osady Okćł, większe 
prace badawcze przeprowadzono w następujących punktach:

a) ul. Kanonicza 1 — jeztfaiu (wyk XXX i XXXI). Rozpoznano nawarstwieni· wczes ooire tkiki wieczne 
związane ze starszą i młodszą fazą osadniczą Okchi (w tym Utkie 2 poziomy użytkowe o nawierzchni utwardzonej 
drobnymi kamieniami wapiennymi) oraz warstwy późnośredniowieczne i nowożytne (m in bruki kamienne) 
odzwierciedlające kolejne etapy przebudowy ulicy Kanonicznej;

b) ul. Poselska — jezdnia (wyk. 1 — 111). W wykopach instalacyjnych biegnących wzdłuż ul. Poselskiej, od ul 
Grodzkiej do Plant po zachodniej stronie Starego Miasta, stwierdzono nawarstwieni« nowożytne i póinośred- 
niowieczne oraz szereg mi*ów będących reliktami średniowiecznej i nowożytnej zabudowy miasta w sąsiedztwie 
baszty Legackicj (rejon dawnej ul. Legackiej i ul. Kociej).

W północnej częśd Starego Miasta, na terenie miasta lokacyjnego, prace archeologiczne przeprowadzono:
c) na terenie posesji przy ul. Pijwskiej 13 (wyk. I i H). Odbyto tu relikty 2 dołów chłonnych zawierających


