
Magdalena Mączyńska

Babi Dół-Borcz, st. 2, gm. Somonino,
woj. gdańskie, AZP 13-40/51
Informator Archeologiczny : badania 28, 51-52

1994



Informator Archeologiczny 51

MŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI — OKRES WPŁYWÓW 
RZYMSKICH

Arbasy, s t. IX Konserwator Zabytków Archeologicz-
gm. D rohiczyn , woj. b ia łoatoc- nych w Białymstoku
k ie
AZP 50-80/—

Badania prowadziła mgr Katarzyna Rusin przy współudziale mgr. 
Jerzego Maciejczuka z Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Późny okres przedrzym- 
ski, okres wpływów rzymskich.

Kontynuowano badania ratownicze. Wykopy założono w północno-wschodniej, 
wschodniej, zachodniej i południowej części cmentarzyska. Zbadano 163 m powierzchni. 
Odsłonięto 32 groby, wszystkie ciałopalne, jamowe. Interesującą formą oznakowania? jam 
grobowych byty odnotowane w przypadku dwóch grobów leżących we wschodniej części 
cmentarzyska duże, płaskie kamienie (1,2 x 92 i 1,2 x 90 cm) przykrywające wypełniska. 
Nąjwiększe zagęszczenie pochówków stwierdzono w południowo-wschodniej części, poje
dyncze jamy grobowe obserwowano na północno-wschodnim i południowym skrąju.

Zbadane groby charakteryzowało ubogie wyposażenie: z reguły w wypełniskach wystę
powały nieliczne, silnie przepalone fragm. kości, drobne węgle drzewne i spalenizna, 
fragm. ceramiki. W kilku znaleziono przedmioty metalowe (zapinkę żelazną typu H wg 
Kostrzewskiego, szpilę żelazną, 2 ogniwa żelazne, fragm. igły? żelaznej, fragm. silnie 
zniszczonej brązowej zapinki oczkowatej?) i paciorki szklane.

Na terenie objętym badaniami odsłonięto również workowatą w przekroju jamę, zawie
rającą zabytki krzemienne i pojedyncze fragm. ceramiki kultury trzcinieckiej.

Zabytki i dokumentacja znąjdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku.
B adania zakończono.

B abi D ół-B orcz, s t. 2 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo-
gm. Som onino, woj. gdańsk ie  logii
AZP 13-40/51

Badania prowadziła Magdalena Mączyńska. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne w Gdańsku i Uniwersytet Łódzki. Trzynasty 
sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi 
z okresu wpływów rzymskich.

W 1994 r. przebadano dalszą część powierzchni płaskiej cmentarzyska, odkrywając
3 groby szkieletowe. W jednym z nich znaleziono 3 zapinki brązowe i 2 bransolety wężo
wate z brązu, przy których zachowały się resztki organiczne, pozwaląjące częściowo zre
konstruować najprawdopodobniej płaszcz wełniany. W drugim grobie odkryto resztki szka
tułki z drewna olchowego, o cienkich ściankach spajanych licznymi skuwkami brązowymi, 
a także klucz brązowy. Trzeci grób pozbawiony był wyposażenia.



5 2 Młodszy okres p rzedr^m ski  —  okres wpływów rzymskich

Groby odkryte w 1994 r. datowane są na fazę B2 b/c okresu wpływów rzymskich. 
Badania będą kontynuowane.

B ielice, s t. 1 Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
gm. Ł am binow ice , woj. o p o l
sk ie
AZP 92-33/—

Badania prowadziły mgr mgr Barbara Jarosz i Ewa Matuszczak 
(kierownik badań). Finansowane przez Opolskie Kopalnie Surowców 
Mineralnych. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej. 
Osada hutnicza kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów 
rzymskich, osada wczesnośredniowieczna.

Badania prowadzono w dniach 23.05.-24.06.1994. Objęto nimi obszar o powierzchni 
0,5 ha, położony na zachód od terenu przebadanego w 1.1992-1993, od południa i zachodu 
ograniczony starorzeczem Nysy Kłodzkiej, zaś od północy krawędzią wybierzyska żwiru 
i hałdą ziemi.

Pod mechanicznie zdjętym humusem wystąpiło 46 obiektów: grób ciałopalny kultury 
łużyckiej, 23 obiekty kultury przeworskiej (m.in. 4 budynki, 9 palenisk, 2 magazyny gliny), 
7 z wczesnego średniowiecza (1 budynek mieszkalny, 6 palenisk), 2 nowożytne i 13 o nieo
kreślonej chronologii. Pozostałości budynków i palenisk kultury przeworskiej nawiązują 
wielkością, kształtem, rodzajem wypełniska i zawartością kulturową do obiektów odkry
tych w poprzednich sezonach badawczych.

Obiekty wczesnośredniowieczne grupowały się w zachodniej części stanowiska, przy 
starorzeczu Nysy Kłodzkiej. Wystąpiły w nich fragm. obtaczanych garnków jąjowatych 
o krawędziach wywiniętych na zewnątrz, zdobione wielokrotną linią falistą i żłobkami. 
W jednym z palenisk, w bryle surowej gliny, znaleziono walcowatą dyszę glinianą.

Badania będą kontynuowane.

I B rzezie , st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu 
D ęb in a  Z ak rzew sk a , st. 1, gm. Wojnicz, woj. tarnowskie — patrz: wczesna epoka żelaza

D obryń  Mały, s t. VII Wojewódzki Konserwator Zabytków
gm. Z alesie, woj. b ialskopod la- w Białej Podlaskiej (Państwowa Służ-
sk ie  ba Ochrony Zabytków)
AZP 60-89/22

Badania ratownicze prowadzili Mieczysław Bienia i Sławomir Żół
kowski. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Białej Podlaskiej. Drugi sezon badań. Osada i cmentarzysko kultu
ry jastorfskiej z młodszego okresu przedrzymski ego.

W lipcu i sierpniu 1994 r. założono 3 wykopy badawcze. Pierwszy, przylegający od 
strony południowo-wschodniej do najciekawszego ubiegłorocznego obiektu (warsztatu 
tkackiego kultury jastorfskiej), miał na celu stwierdzenie, czy odkryta w 1993 r. pótzie- 
mianka nie była częścią większego założenia mieszkalnego.

W wykopie nie zauważono żadnych śladów osadniczych. Pod 0,1 m warstwą humusu 
wystąpiła ОД-0,2 m warstwa siwego przemieszanego piasku, z której wydobyto kilkadzie
siąt fragm. ceramiki (z młodszego okresu przedrzymski ego), pod nią wystąpił żółty piasek 
calcowy.


