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70 Wc&sne średniowiecze

dają formom wykonywanym nie później niż na przełomie X i XI w. W wykopie IV/92 
rozpoznano warstwy, które można uznać za pozostałości zmywów z walu zewnętrznego.

Dałsza eksploracja stanowiska powinna umożliwić szczegółowe rozpoznanie zachowa
nej północnej części fortyfikacji grodziska. Stan zachowania odsłoniętego fragm entu po
zwala sugerować, że można spodziewać się odsłonięcia dobrze zachowanego obiektu obron
nego. Pewne jest także, że przynajmniej zew nętrzna część fortyfikacji powstała nie 
wcześniej niż w końcu II fazy wczesnego średniowiecza.

Celowe byłoby prowadzenie dalszych badań już nie o charakterze ratowniczo-rozpo- 
znawczym, ale skoncentrowanych na szerszym przebadaniu samego obiektu grodowego 
i jego fortyfikacji.

H a ć k i, s t. 1C (s t. 5) Polska Akademia N auk In s ty tu t Ar-
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Badania prowadzi! mgr Dariusz Krasnodębski, konsultował dr Zbig
niew Kobyliński, uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków Archeologicznych w Białymstoku oraz Insty tu t Archeolo
gii i Etnologii PAN w Warszawie. Osada z późnego okresu lateńskie
go i wczesnego średniowiecza.

Badania stanowiły kontynuację prac wykopaliskowych z lat wcześniejszych (sezony 
1989-91J i miały za zadanie rozpoznanie centralnej? części stanowiska, znajdującej się na 
szczycie walu kemowego, otaczającego kotlinę w Haćkach od strony południowej. Celem 
ich było także zweryfikowanie wyników badań elektro oporowych wykonanych przez 
dr. Krzysztofa Misiewicza wiosną 1991 r. oraz przebadanie części stanowiska znajdującej 
się w najbliższym sąsiedztwie wykopu z tegoż roku,

W sezonie 1992 przebadano 2 jamy zawierające m ateriał datowany na późny okres 
lateński. Pierwsza z nich stanowi zapewne (ze względu na znaczne rozmiary — szerokość 
ok, 2 m, dł. co najmniej 3 m, gł. ok. 1,2 m od powierzchni hum usu pierwotnego) pozostałość 
obiektu o charakterze gospodarczo-mieszkalnym, drugi z obiektów był jam ą zasobową 
(o kształcie owalnym i wymiarach 0,9 x 1,3 m, przy gl, ok, 1 m od powierzchni humusu 
pierwotnego). W obydwu obiektach wystąpił liczny, dobrze zachowany m ateriał ceramicz
ny datowany na okres późnolateński. W obiekcie, którego funkcję określono na gospodar
czo-mieszkalną znaleziono także duży, dobrze zachowany fragm. wykonanego z gliny tzw. 
Wilka ogniowego. Ma on ksztait zbliżony do wydrążonej wzdłuż cegły i jeden z jego boków 
ozdobiony jest ornam entem  odciśniętych trójkątów i linii. W odległości ok. 40 m od tych 
obiektów przebadano także spąg prawie całkowicie zniszczonej jamy (lub resztkę odłożonej 
w naturalnym  zagłębieniu terenowym warstwy kulturowej) zawierąjący identyczny, póź
nol ateński m ateriał ceramiczny, W tej części stanowiska przebadano także owalną jamę 
o nieckowato zagłębionym dnie, której wypelnisko stanowiła przepalona ziemia z dużą 
ilością drobnych węgielków drzewnych, niewielką liczbą przepalonych, połupanych kamie
ni oraz kawałkami polepy, M aterial zabytkowy pochodzący z tego obiektu datować można 
na wczesne średniowiecze (XI w.). Taki sam obiekt przebadany został w 1990 r.

Tegoroczny sezon poszerzył naszą wiedzę o osadnictwie ząjmującym południową część 
kompleksu w Haćkach. Potwierdził on istnienie na terenie badanego wału kemowego 
aktywnego osadnictwa datowanego na przełom er, a także istnienie na tym obszarze osady 
wczesnośredniowiecznej związanej z użytkowaniem grodziska.

Ze względu na brak funduszy na badania szerokopłaszczyznowe (jedynie słusznie 
w przypadku badania osad o powierzchni ponad 15 ha) nie przewiduje się kontynuacji 
badań na terenie kompleksu w Haćkach.


