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BIELSK PODLASKI Konserwator Zabytków
Stanowisko U Archeologicznych

w Białymstoku

Badania prowadziła mgr Danuta Jaskania we współpra
cy z mgr Krystyną Chilmon i Krzysztofem Burkiem. 
Finansował KZA. Pierw szy sezon badań. Osada w czes
nośredniowieczna, ślady osadnictwa średniowiecznego 
i nowożytnego.

Badania miały charakter prac ratowniczych. Wiązały się one 
z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego części miasta 
sąsiadującej bezpośrednio z wczesnośredniowiecznym grodziskiem 
/stanowisko I / .  Względy te spowodowały potrzebę badań na terenie 
częściowo zajętym przez osadę / stanowisko I I / . Położona ona była na 
nieznacznie wypiętrzonym wzniesieniu, ograniczonym od północy staro 
rzeczem rzeki Łubki, a od południa i zachodu zabagnioną doliną.

Przebadano przestrzeń 375 m2. Na terenie najniżej położonym, 
przylegającym bezpośrednio do doliny rzeki, odkryto nienaruszony układ 
stratygrafii. Na głębokości 0 ,3  m od powierzchni ziemi ujawniono dolną 
partię chaty z paleniskiem we wschodniej częśc i. W jej obrębie znalezio
no wczesnośredniowieczną ceramikę, przęślik  z różowego łupku oraz 
osełkę z piaskowca.

Partie osady wczesnośredniowiecznej położone na stoku wzniesie
nia zostały zniszczone przez osadnictwo doby średniowiecznej i nowo
żytnej, a także przez współczesne wkopy i niwelację terenu będącego do 
niedawna pod uprawą. Pod półmetrowej grubości warstwą ziemi p rze
mieszanej z gruzem natrafiono na drugą chatę wczesnośredniowieczną 
z paleniskiem również w zachodniej częśc i. Obie ęhaty odkryte na dwóch 
przeciwległych krańcach badanego terenu wyznaczają zapewne zasięg 
osady wczesnośredniowiecznej wynoszący 50 m po linii północ-południe.

W części północno-wschodniej odsłonięto dolną częśó nowożytnej 
studni drewnianej z dnem wykładanym deskami.
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wał 1HKM PAN. Drugi sezon badań. Grodzisko 
/XI! w . / .

Prace miały na celu zbadanie zewnętrznej strony odkrytego w ro 
ku ubiegłym wału obronnego, ewentualnych pozostałości osadnictwa w 
jego obrębie oraz w niższej nieobwarowanej części grodziska.

W zewnętrznych partiach wału nie odkryto konstrukcji drewnia
nych. Rozpoznano natomiast dolne partie prawdopodobnie podwójnego, 
przedzielonego obniżeniem nasypu. Możliwe, że rozszerzał się  on poza 
pierwszy stok wzgórza.

Po wewnętrznej stronie wału odkryto jedynie warstwę odpowiada
jącą spaleniu wewnętrznego lica wału. Stwierdzono w niej w rzucie po
ziomym spalone bierwiona układające się pod kątem prostym wzdłuż 1 w 
poprzek biegu wału. Między nimi występowała rumowiskowa warstwa po
lepy. Były to prawdopodobnie resztki górnej partii lica  wału, bowiem 
dalej w kierunku wschodnim bierwiona i polepa już nie występowały, a 
warstwa zniszczeniowa przybierała postać zaciemnienia. Z drugiej s tro 
ny kulminacji ta sama warstwa miała większą m iąższość i znów zaw iera
ła węgle drzewne i polepę. Prawdopodobnie 1 w tym przypadku są  to frag 
menty warstwy znlszczeniowej drugiej strony tego samego wału obronne
go. Warstwa ta /prawdopodobnie z XII w ./ była nakryta dużo późniejszą 
warstwą niwelacyjną /późnośredniowieczną, czy nawet nowożytną/.

W wykopie na n iższej, nieobwarowanej partii grodziska odkryto 
pozostałości osadnictwa z XII w. w postaci zniszczonego paleniska oraz 
fragmentu dość głębokiej jamy z przepalonymi kamieniami i spalenizną na 
dnie. Oprócz ceramiki odkryto tutaj również przęślik  z różowego łupisa.

M ateriały złożone są w 1HKM PAN w W arszawie.
Badania zakończono.

BRODNO, gm.Broda Ś ląska patrz
woj.wrocławskie okres lateński
Stanowisko 3

BRZE5C KUJAWSKI 
woj. włocławskie

patrz
neolit


