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UAM w Poznaniu i IHKM PAN w Warszawie. 
Szósty sezon badań. Osada. Okres późno- 
rzymski oraz neolit okres wczsnośrednio- 
wieczny i późnośredniowieczny.

Prace prowadzono w części wschodniej stanowiska 3 /osada z III- 
V w. / na pograniczu ze stanowiskiem 8 /osada z okresu wczesnośrednio
wiecznego/ oraz w części zachodniej, w bezpośredniej styczności ze sta
nowiskiem 6. Rozkopano również fragment południowo-wschodni osady oraz 
jej część północno-wschodnią.

Na terenie 1.340,5 m  ̂odktyto 10 obiektów, w tym 3 paleniska 1 7 
jam oraz większą ilość śladów po słupach budynków naziemnych. Spośród 
nich 8 obiektów odsłonięto w części południowo-wschodniej osady, przy 
skarpie piaśnicy zlokalizowanej na zboczu opadającym w kierunku Mogił - 
nicy. Wśród jam, które posiadały w rzucie poziomym kształt owalny, wy
dłużony oraz nieregularny, znajdował się obiekt otoczony 8 jamkami po słu
pach, zawierający w wypełnisku fragmenty naczyń glinianych, kości zwie
rzęce, bryłki polepy, węgle drzewne oraz kamienie tworzące częściowo 
obmurowanie ścian obiektu.

Łącznie znaleziono około 2.130 fragmentów naczyń głównie ręcznie 
lepionych, pochodzących z osady datowanej na okres późnorzymski. W war
stwach wystąpiły również ułamki naczyń z okresu wczesnośredniowiecznego 
pochodzące zapewne ze stanowiska 6 1 8 oraz fragmenty naczyń średnio
wiecznych i późnośredniowiecznych. Sporadycznie znajdowano ułamki na
czyń kultury amfor kulistych. Odkryto też fragment paciorka bursztynowe
go kształtu płaskokulistego oraz niewielki paciorek szklany nawiązujący 
kształtem do okazów kubooktoedrycznych barwy ciemnoceglastej, jak rów
nież fragment grocika z łupku.

W celu uchwycenia relacji między stanowiskami 3 i 6 założono na 
s ta n o w is k u  6  w y k o p y  o  p o w ie r z c h n i  4  , w  k t ó r y c h  o d k r y to  2  p ó łz ie m la n -
ki i 3 paleniska. Okazało się , że stanowisko datowane wcześniej na VI-VII w. 
nawiązuje chronologicznie do okresu późnorzymskiego, niezależnie od wys
tępowania ceramiki wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej.

W roku następnym przewiduje się zakończenie wykopalisk na stano
wisku 3 oraz kontynuację badań na stanowisku 6.

DOŁUBOWO, gm.Dziadkowiec Państwowe Muzeum
woj . białostockie Archeologiczne
Stanowisko 1 "Kamionka" w Warszawie

Badania prowadziła mgr Ludgarda Długopolska. 
Finansowało PM A w Warszawie. Drugi sezon ba-



-  174 -

dań. Cmentarzysko z grobami w obudowie ka
miennej z XH-Xni w.

Badaniami objęta została południowo-wschodnia część cmentarzys
ka. C z ę ść  środkowa uległa całkowitemu zniszczeniu przez wybranie ka
mieni bruków i obudów. Ogółem przebadano 300 m^, na ośmiu arach /a r  
21, 22 , 24, 32 , 33, 34, 35 i 38/.

Odkryto 25 grobów. Większość z nich była w większym lub mniej
szym stopniu zniszczona /wybrane częściowo kamienie bruków lub obudów/. 
Kości szkieletów nie zachowały się. W roku bieżącym odkryto jeden grób 
ciałopalny. Zmarli przypuszczalnie byli układani głowami na zachód, je
dynie w grobie 23 nieboszczyk ułożony był po osi północ-południe z głową 
skierowaną na północ. Za takim ułożeniem zmarłych przemawia układ przed
miotów znalezionych w grobach.

Zachowany bruk składał się przeważnie z czterech warstw kamieni ma
łych, średnich a niekiedy dużych.

Spośród odkrytych grobów na szczególną uwagę zasługuje grób 21,w 
którym został znaleziony miecz. Większość zbadanych grobów miała wypo
sażenie. Materiał zabytkowy reprezentują następujące typy i rodzaje.
Wśród przedmiotów codziennego użytku należy wymienić: noże żelazne, 
przęślik z różowego łupku i krzesiwo. Ozdoby reprezentowane są przez 
paciorki szklane, kabłączki, zausznice i pierścionek,a broń przez groty 
oszczepów i włóczni, topór oraz miecz.

Badania będą kontynuowane.

DZIEKANOWICE, gm.Dobczyce Muzeum Żup Krakowskich
woj.krakowskie w Wieliczce

Badania prowadził dr Antoni Jodłowski. Finanso
wało Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Dru
gi sezon badań. Kościół romański św.Marii Mag
daleny i św.Mikołaja.

Badania, których celem było ustalenie dokładnej chronologii kościo
ła, skoncentrowano w prezbiterium /wykop V /, nawie /wykop VI/ oraz na 
zewnątrz budowli pr^y połączeniu romańskiej 1 gotyckiej części świątyni 
/wykop VH/.

V  prezbiterium .twierdzono stratygrafią kulturową o miąi.zoAcl 62 cm,


