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C hlebnie, s t. Ш  Uniwersytet Warszawski Instytut Ar-
gm . G ro d z is k  M a z o w ie c k i,  cheologii
woj. s t. w arszaw sk ie  
AZP 59-62/6

Badania prowadziła dr Joanna KaJaga i mgr Andrzej Olsienkiewicz. 
Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskie
go. Pierwszy sezon badań. Ślad osadnictwa z epoki brązu i przełomu 
VII/VIII w. oraz osada przygrodowa z XI-XIIÏ w.

Przeprowadzono badania wykopaliskowo-sondażowe. W wykopie o wymiarach 5 x 38 m, 
wytyczonym przez środek stanowiska, ujawniono 48 obiektów i warstwę kulturową 
o miąższości ok. 0,4 m, zalegąjącą bezpośrednio pod powierzchnią ziemi.

Obiekty wystąpiły w dwóch poziomach. Do pierwszego poziomu zaliczono 10 obiektów, 
których zarysy uchwycono w spągu warstwy kulturowej. Były to niecko wate jamy o zróż
nicowanej wielkości i miąższości, wypełnione intensywnie czarną ziemią, wymieszaną 
z dużą ilością drobnych fragm. ceramiki, kości zwierzęcych i drobnych kamieni polnych. 
Obiekty te wy datowano na XI-XIII w.

Do drugiego poziomu zaliczono 38 obiektów, których zarysy ukazały się na tle calca. 
Wyróżniono wśród nich skupisko dziewięciu nieckowatych jam, wypełnionych jasnobru- 
natną ziemią, zawierąjących niewielką ilość drobnych kości zwierzęcych i drobnych fragm. 
ceramiki. Na podstawie cech technologicznych ceramikę tę ogólnie wydatowano na epokę 
brązu. Pozostałe obiekty z poziomu drugiego to jamy postupowe, rozproszone nieregular
nie w środkowej i wschodniej części rozpoznanego odcinka stanowiska. Na obecnym etapie 
badań nie ma podstaw do ich datowania i łączenia z obiektami wczesnośredniowiecznymi 
czy starożytnymi.

W warstwie kulturowej odsłonięto duże ilości ceramiki i kości zwierzęcych. Ceramika 
z warstwy jest analogiczna do ceramiki pochodzącej z obiektów z poziomu pierwszego. 
W wypelnisku warstwy kulturowej brak jest znalezisk z epoki brązu i starszych faz okresu 
wczesnośredniowiecznego. Zawartość kulturową tej warstwy uzupełnia kilkanaście zaby
tków, w tym paciorki szklane, wyroby z żelaza (noże, szydła, grot strzały, belt kuszy), 
wytwory i pólwytwory z kości i rogu (szydła, oprawki), dzwoneczek z brązu, a także osełki 
kamienne i rozcieracze kamienne. Na szczególne wyróżnienie zasługują duże fragm. na
czynia glinianego rozproszone w kilku miejscach na stropie calca. Wstępnie wydatowano je 
na przełom VII/VIII w.

Materiały znąjdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Badania nie będą kontynuowane.

C zarn a  W ielka, s t. I  Państwowe Muzeum Archeologiczne
gm. Grodzisk, woj. b iałostock ie w Warszawie
AZP 49-83/1

Badania prowadziła mgr Urszula Perli ko wska-Puszkarska. Finanso
wane przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Białymsto
ku. Jedenasty sezon badań. Cmentarzysko z grobami w obudowach 
kamiennych z XI i ХШ w. i cmentarzysko nowożytne.

Badania miały charakter ratowniczy Koncentrowały się w części zachodniej, północnej
i południowej cmentarzyska. Założono 4 wykopy badawcze o łącznej powierzchni 280 m . 
Wykopy wytyczone na odcinku zachodnim stanowiska potwierdziły bardzo duży stopień 
zniszczenia cmentarzyska przez wkopy.

W wykopie o wymiarach 10 x 10 m, który obejmował ha I ar 52, zadokumentowano 
dwie warstwy drobnego bruku kamiennego, wydzielono jedną zniszczoną obudowę ka-
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mienną — nr 252, zadokumentowano 6 grobów szkieletowych — nr 239-244. Przeważały 
pochówki dzieci. Zmarli byli ułożeni na wznak, w pozycji wyprostowanej, wzdłuż osi 
południowy wschód-północny zachód, głową na północny zachód. Ręce były wyprostowane, 
ułożone wzdłuż tułowia. Zmarli byli pochowani bez wyposażenia, jedynie przy szkielecie 
dziewczynki zadokumentowano brązową zausznicę o kabłąku owiniętym spiralowatym 
drucikiem, zwiniętą blaszkę brązową, fragm. ozdób cynowych, skorodowane paciorki 
szklane i paciorki z masy ceramicznej.

W wykopie obejmującym ha I ar 53 stwierdzono przemieszany charakter eksplorowa
nej warstwy. Wykonano dokumentację rysunkową dużych głazów kamiennych stanowią
cych pozostałość obstaw grobowych. Wydzielono jedną obudowę kamienną nr 253. Na tym 
odcinku były już prowadzone „prace wykopaliskowe".

Jeden grób szkieletowy (nr 245 pochówek dziecka) zadokumentowano w obrywie żwi
rowni.

Cmentarzysko z grobami w obudowach kamiennych jest datowane na Х1-ХШ w,
W wykopie wytyczonym w ha III ar 23 zadokumentowano 6 nowożytnych grobów 

szkieletowych — nr 246-251. Zmarli byli ułożeni na wznak, w pozycji wyprostowanej, 
wzdłuż osi wschód-zachód, z niewielkim odchyleniem na południowy wschód-północny 
zachód, głową na zachód. Ręce były wyprostowane, ułożone wzdłuż tułowia. W grobach 
n r 248, 250, 251 stwierdzono i zadokumentowano ślady trumien.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku.
Badania nie będą kontynuowane.

C zarn a  W ielka, s t. V1JI Konserwator Zabytków Archeologicz-
gm. G rodzisk, woj. b iałostock ie  nych na woj. białostockie
AZP 49-83/8

Badania prowadziła mgr Krystyna Bieńkowska (Muzeum Okręgowe 
w Białymstoku), Finansowane przez Konserwatora Zabytków Arche
ologicznych na woj. białostockie. Pierwszy sezon badań. Kurhan 
wczesnośredniowieczny? z pochówkami nowożytnymi.

Kurhan znajdował się ok. 100 m na północny zachód od st. I — cmentarzyska z grobami 
w obudowach kamiennych i ok. 375 m na północny wschód od drogi z Czarnej Wielkiej do 
Czarnej średniej. Pierwotnie miał postać kopca średnicy ok. 18 m i wysokości ok. 1,5 m. Bada
niami objęto wschodnią część nasypu — zachodnia została zniszczona przez wybranie 
kamieni i eksploatację żwiru. Fragmenty szkieletów znajdowano w różnych częściach wy- 
bierzyska żwiru oraz na powierzchni wschodniej części nasypu.

Nasyp kurhanu miał konstrukcję kamienną. Od strony wschodniej otoczony był rowem 
szerokości ok. 2 m i głębokości ok. 0,5 m. Między kamieniami nasypu występowała cerami
ka, głównie nowożytna. W dolnych warstwach nasypu znaleziono kilkanaście fragm. cera
miki wczesnośredniowiecznej.

W zachowanej części kurhanu zlokalizowano 20 pochówków szkieletowych. Część 
zmarłych pogrzebano w trumnach, z których zachowały się fragm. drewna i gwoździe. 
Zmarłych układano w pozycji wyprostowanej, na wznak, głową na zachód. Na pałcach 
jednej z pochowanych osób znaleziono 3 pierścionki-kółka z brązu. Pozostałe pochówki nie 
posiadały wyposażenia. Umieszczano je w nasypie kurhanu już po jego wzniesieniu. 
W miejscach występowania pochówków nasyp pozbawiony był na całej głębokości płaszcza 
kamiennego. Pierwotnie pochówkiem tego grobowca był pochówek ciałopalny, umieszczo
ny w centrum nasypu, w jamie pod pierwotną próchnicą; został on zniszczony przez 
późniejsze pochówki szkieletowe. Analizując konstrukcję nasypu, znalezione fragm. cera
miki i gwoździe z trumien należy stwierdzić, że odkryte pochówki szkieletowe są nowożyt
ne, a kurhan został wtórnie wykorzystany jako miejsce grzebalne.

Materiały i dokumentacja znąjdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
Badania zakończono.


