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CHWAŁKÓW, gm.Marcinowice Polaka Akademia Nauk
woj. wałbrzyskie we Wrocławiu Instytut
Stanowisko 1 Historii Kultura M aterialnej

Zakład Archeologii Nadodrza

Badania prowadził dr Krzysztof Wachowski, konsultant 
prof.dr hab.Lech Leclejew icz. Finansował IHKM PAN. 
Drugi sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna 
/V!-V1I w. / .

Wykop o powierzchni 454 m2 założono od strony północnej obszaru 
przebadanego w roku ubiegłym. Pod warstwą darni odkryto jamą nr 6 z 
zaokrąglonymi narożami o wymiarach 3 ,0  x 1 ,4  x 0 ,18  m. W partii z a 
chodniej jamy znajdowało sią  palenisko. Materiał zabytkowy znaleziony 
w niej nie różnił sią  swym charakterem od wystąpującego na obiektach 
badanych w 1975 r . , przeważały fragmenty naczyń rącznie lepionych 
typu praskiego z niewielką domieszką ułamków naczyń zdobionych, lek 
ko obtaczanych przy krawądzi. Na znacznej powierzchni wykopu stw ier
dzono wystąpowanie warstwy kulturowej i uchwycono jej zasiąg . Tuż 
pod warstwą kulturową, na głąbokości 0 ,40  m od powierzchni, odkryto 
słabo zaznaczony obiekt nr 7, bez zabytków. Materiał pochodzący z 
warstwy kulturowej ma ten sam charakter co i w wypełniskach jam z 
obu sezonów. Wystąpiła w niej niewielka ilość  ułamków naczyń z pełne
go średniowiecza.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują sią  w ZAN IHKM PAN 
we Wrocławiu.

Badania bądą kontynuowane.

CZEKANÓW, gm.Jabłonna Lacka Państwowe Muzeum Archeolo-
woj.siedleckie giczne w Warszawie
Stanowisko I - "Tureckie Mogiły" 
i Stanowisko 111

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka-Antosik 
przy udziale mgr Marii Szporko. Finansowało PMA 
w W arszawie. Osmy sezon badań. Cmentarzysko 
/X11-X111 w. / ,  Osada rozproszona z obiektami /VIII 
i XII w. / .

Stanowisko I. Przebadano 180 m2, wyeksplorowano 13 grobów i 
3 jamy. Dwa wykopy założono na terenie nieuprawlanym. Na jednym
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z nich zachowały się częściowo zniszczone obstawy i bruki kamienne. 
Obstawy zbudowano z dużych kamieni w formie prostokąta, we wnętrzu 
bruk składający się z 2-3 warstw kamieni drobnych. Szkielety, z wy
jątkiem dwóch, wystąpiły prawie bezpośrednio pod brukiem. W odsło
niętym południowym fragmencie jednego z rzędów wystąpiło 8 szk ie le
tów, w tym 4 w obstawach. Wyróżniono 5 grobów kobiecych, 3 dziecię
ce i 2 męskie. Wydobyto 112 przedmiotów, są  to: noże i krzesiw a że 
lazne, gwoździe od trumien, paciorki szklane, kabłączki z brązu, sre b 
ra i cyny, sprzączki i kółko z brązu, pierścionki i bransoleta z brązu, 
Luźno wystąpiły ułamki naczyń. Jamy wypełnione były ciemną ziemią z 
nielicznymi ułamkami ceramiki, jedna z kamieniami. Sezon zanyka się 
liczbą 113 grobów i 65 jam.

Stanowisko 111. Prace melioracyjne przyczyniły się  do odkrycia 
18 jam, z których 4 zbadano systematycznie, przekopując 55 m2 po
wierzchni. Jamy występują na północny-wschód i południowy-zachód od 
stanowiska 1, na ogół daleko od siebie. Wstępnie można datować 13 jam 
na V1U wiek, 5 na XII wiek. Z 4 przebadanych jam na uwagę zasługują 
3 - dwie z VIII i jedna z XII wieku. Jamy VIH-wieczne, w odróżnieniu 
od dużych domostw zbadanych w latach ubiegłych, były mniejsze, owal
nych kształtów i nie posiadały piwniczek. Wymiary ich 3 ,5  x 2 ,8  m, 
głębokość 50-70 cm. W czarnej, smolistej ziemi wystąpiły przepalone 
kamienie, spore ilości rozbitych naczyń, trochę kości zwierzęcych, 2 
przęśliki gliniane, 2 noże żelazne, osełka kamienna i rozcieracz . Jama 
z XII wieku wydłużona, owalna miała wymiaty 5 ,4  x 1,6 m i głębokość 
20-30 cm. W ciemnoszarej ziemi wystąpiły fragmenty naczyń, przepalo
ne kamienie, nóż, gwóźdź i okucie żelazne, rozcieracz i gładzik kamien
ny, połówka przęślika glinianego.

Odkrycie osadnictwa odpowiadające chronologicznie cmentarzysku 
szkieletowemu jest najcenniejszym osiągnięciem badań. Rysuje się  bo
wiem możliwość prześledzenia życia mieszkańców tego terenu od VIII 
do XIII wieku.

Materiały złożono w PMA w W arszawie.

Badania będą kontynuowane.

CZERMNO KOLONIA, gm.Tyszowce Archeologiczny Ośrodek Ba-
woj. zamojskie dawczo-Konserwatorski
Stanowisko I w Lublinie

Badania prowadzili mgr Leszek Gajewski 1 doc.dr 
Jan Gurba. Drugi sezon badań /po pierwszych bada
niach prof.dr Konrada Jażdżewskiego i doc.dr Na-


