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3) Przeprowadzono badania ratownicze w wykopach usytuowanych za 
budynkiem Liceum Ogólnokształcącego. Występujący tam na głęboko
ści 1 m bruk, ułożony z polnych kamieni, leżący miejscami na calcu, 
jest prawdopodobnie pozostałością po średniowiecznym placu przykla
sztornym.

TUMIANY, pow. Olsztyn Zespół do Badań Etnogenezy Słowian
w Polsce północno-wschodniej Insty- 

Stanowisko 1 i 2 tuftu Historii Kultury Materialnej
PAN w Warszawie.

Badania prowadził dr Krzysztof Dąbrowski. Finansował IHKM 
PAN i WKZ w Warszawie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko
i osada z V—VIII w. n. e.

Na stanowsiku 1 (Most) przebadano 644 m2, w tym 400 m2 pod 
względem archeologicznym całkowicie jałowych. Wyeksplorowano 39 gro
bów ciałopalnych, w poważnym stopniu zniszczonych, w tym 36 jamo
wych i 3 popielnicowe. Zbadano 6 pochówków koni, z czego 5 zawierało 
po dwa szkielety tych zwierząt. Groby ciałopalne obok fragmentów naczyń 
zawierały zdobione zapinki brązowe, sprzączki, klamry, brązowe i srebr
ne okucia różnych części uprzęży, paciorki szklane, a także drobne przed
mioty użytku gospodarskiego. Przy szkieletach koni znajdowano wędzid
ła żelazne, grzebienie, nożyce żelazne, sprzączki i różne drobne elementy 
z brązu i srebra zdobiące rzemienie uprzęży. Na głowie konia 11/70 za
chowały się resztki bogato zdobionej uzdy, pozwalające na ścisłe odtworze
nie jej wyglądu.

Obok tzw. „Rybaczówki” na stanowisku 2 przebadano 103,5 m* od
krywając dwie jamy z bogatym inwentarzem ceramicznym. W jamie 
2/70 odkryto również brązową zapinkę z podwiniętą nóżką. Stwierdzono 
że nad jeziorem, przy zabudowaniach „Rybaczówki” znajdowała się osada 
zapewne współczesna cmentarzysku. Stanowisko to wymaga dalszych ba
dań.

W pobliżu szkoły podstawowej w Tumianach wykop sondażowy o 
powierzchni 25 m2 ujawnił brak warstwy kulturowej oraz jakichkolwiek 
śladów obiektów archeologicznych. Tym samym ustalono, że sąsiadujące 
z cmentarzyskiem od strony południowo-wschodniej wzniesienie jest jało
we pod względem archeologicznym.

Trzecia kampania wykopaliskowa w Tumianach w 1971 r. powinna 
zakończyć badania cmentarzyska na stanowisku 1, a także przynieść peł
niejsze rozpoznanie osady położonej koło „Rybaczówki”.


