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S2 Wczesne średniowiecze

Jaw o rze  Wojewódzki Konserwator Zabytków
gm. Ja s ie n ic a , woj. b ie lsk ie  w Bielsku-Białej

Badania prywatne przeprowadzone za zgodą Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków Archeologicznych województwa bielskiego przez 
mgr. Bogusława Chorążego. Pierwszy sezon badań. Kompleks kopców 
kamiennych, chronologia nieokreślona.

Stanowisko zlokalizowane na górze Palenica {688,2 m n. p. m.), położonej w północnej 
części Beskidu Śląskiego, znane było dotychczas z nie rozpoznanego bliżej założenia gro
dowego, obejmującego szczytową partię góry. Wiosną 1991 r. rozpoznano dalszą część 
stanowiska, obejmującą kompleks kopców kamiennych zlokalizowany w przyległej do za
łożenia grodowego części góry, o powierzchni ok. 1 ha. Kopce o zróżnicowanej wielkości (od 
4 x 4 d o l x l m i d o  0,5 m wys.) są zbudowane z luźno usypanych kamieni pochodzenia 
miejscowego.

Badania przeprowadzone w lipcu 1991 r. miaty charakter sondażowy i objęły jeden 
z kopców wraz z jego najbliższym otoczeniem. Ujawniły pod trójwarstwową częścią na
ziemną nasypu warstwę drobnych kamieni, która stanowiła prawdopodobnie rodzaj bruku 
niwelacyjnego pod budowę części naziemnej, oraz znajdujący się poniżej prostokątny 
obiekt o wymiarach 150 x 50 cm, wypełniony w całości kamieniami. Obiekt ten ciągnął się 
niżej jedynie częściowo w postaci owalnego przeglęhienia wypełnionego kamieniami do gł. 
40 cm poniżej powierzchni gruntu. Zarówno w części naziemnej, jak i podziemnej nie 
stwierdzono zabytków ruchomych. Pobrano jedynie liczne próbki substancji organicznych, 
które jednak muszą być poddane specjałistycznym analizom. Brak zabytków ruchomych, 
jak i wieloznaczna możliwość interpretacyjna konstrukcji podziemnych kopca, nie pozwala 
na określenie chronologii i funkcji obiektu.

Dokumentacja złożona u Konserwatora Zabytków Archeologicznych województwa 
bielskiego.

Obiekt wymaga dalszych badań.

IJeg lin iec , st. 1, gm, Szypliszki, woj. suwalskie patrz młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich

Jeżow e, s t. 38 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow-
gm. loco, woj. ta rn o b rz e sk ie  skiej Katedra Archeologii w Lublinie
AZP 96-78/9

Badania prowadziła mgr Halina Wróbel przy współudziale mgr. Mar
ka Florka z Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe wczesnośrednio
wieczne.

Stanowisko położone jest na północ od wschodniego krańca wsi Jeżowe. Cmentarzysko 
liczy 20 kopców zgrupowanych w 3 skupiskach. Badaniami objęto kopiec nr 2 w skupisku 
„a” i kopiec n r 9 w skupisku „b”.

Pod piaszczystymi nasypami zarejestrowano warstwę próchnicy pierwotnej ze śladami 
płytkiej orki, wychodzącej daleko poza obręb kopców {pole uprawne). W przypadku kurha
nu nr 2 warstwa ta  została uszkodzona od strony północnej w trakcie budowy nasypu. 
W dolnych warstwach nasypu tego kopca oraz w próchnicy pierwotnej pod nasypem wystą
piły niewielkie ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej i fragm. skorodowanego, nieokre
ślonego przedmiotu żelaznego. W kopcu nr 9 nie natrafiono na material archeologiczny. 
Nie stwierdzono szczątków ludzkich.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.


