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DROHICZYN 
w oj. białostockie 
Stanowisko 16

DROHICZYN 
woj, białostockie 
Stanowisko XXII "Cerkiew "

patrz
okresy brązu

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku

Badania prowadził mgr K rzysztof Burek, 
Finansował WKZ w Białymstoku, Drugi 
sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna 
/XII-XIII w. /. Ślady osadnictwa średnio» 
wiecznego i nowożytnego.

Badania były kontynuacją ubiegłorocznych doraźnych prac ratowni
czych przeprowadzonych w obrębie wykopu gospodarczego założonego 
na terenie cmentarza przycerkiewnego, W bezpośrednim sąsiedztwie 
ubiegłorocznego wykopu, po południowej stronie cerkwi, wyeksplorowa- 
no 15 m2,

W południowej części natrafiono na partię muru ceglanego i  po
sadę fundamentową, związane zapewne z fundowanym w końcu XVHI 
wieku klasztorem OO. Bazylianów.

"* * i
Część północna wykopu została zniekształcona licznymi, głównie 

nowożytnymi wk o parni. Na poziomie około 2,3 -2 ,5  m od powierzchni 
odkryto poziom wczesnośredniowieczny. P rzy  profilu północnym ujawnio
no fragment narożnika chaty oraz część paleniska. Odkryto również 
nieckowatą jam ę o m iąższości około 0, 7 m z zawartością ceramiki 
wczesnośredniowiecznej i  kości zwierzęcych. W warstwie kulturowej 
o m iąższości 0, 30-0,50 m wystąpiła ceramika wczesnośredniowieczna, 
w dużej m ierze pochodząca z naczyń typu "drohiczyńskiego", kości 
zw ierzęce, łyżwa kościana, półfabrykat szydła kościanego.

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białym
stoku,

GAJE, gm, Stubno patrz
woj, przemyskie uzupełnienia 1979
Stanowisko 3

GNIEW 
woj, gdańskie 
Stanowisko 5

Badania prowadziła mgr Elżbieta Ćhoińska- 
Bochdan i mgr Ewa K iersztejn /autorka 
sprawozdania/. Finansował Urząd Miasta 
i Gminy w Gniewie. P ierwszy sezon badań. 
Grodzisko dwufazowe /IX-X w ., XI w ./.

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku
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Grodzisko usytuowane jest na południowy zachód od Starego 
Miasta w Gniewie na cyplu wysokiego brzegu rzeki W ierzycy, w po
bliżu stanowiska nr 4, Badania miały charakter ratowniczy i prowa
dzone były w związku z projektowaną budową osiedla domków jedno
rodzinnych. Prace koncentrowały się przy północnej i  zachodniej kra
wędzi grodziska w trzech wykopach. . ,

W wykopie I natrafiono na trzy fragmenty jam /wymiary 2, 50 x 
x 1, 50 x 1,10 m; 4, 50 x 2,00 x 1, 50 m; 2, 50 x 0, 50 x 1, 00 m/, Wypeł- 
niska jam składały się z czterech do pięciu warstw. W obrębie jamy I 
w górnej partii znajdowało* się rozwleczone palenisko, w którym znale
ziono ornamentowany grzebień kościany grupy I B typu VI, odmiany 2 
/wg Z.Hilczerówny/, datowany na X -X I wiek, poza tym 62 fragmenty 
ceramiki górą obtaczanej oraz całkowicie obtaczanej i  liczne fragmen
ty kości zwierzęcych, Z pozostałych warstw wypełniska jamy pochodzi 
335 fragmentów ceramiki górą obtaczanej i  liczne fragmenty kości 
zwierzęcych, 1 fragment narzędzia kościanego i szczątki ryb, W War
stwach jamy 2 znaleziono 933 fragmenty ceramiki górą obtaczanej, bar
dzo liczne fragmenty kości zwierzęcych, kilka fragmentów prażnicy, 
żelazny kabłąk od wiaderka, szczątki ryb oraz w najniższej warstwie 
drobno retuszowany grocik krzemienny, W jam ie 3 odkryto jedynie 
kilkanaście fragmentów ceramiki i  kości.

W wykopie III sąsiadującym bezpośrednio z wykopem I pod war
stwą orną zawierającą przęślik gliniany i fragment surowca bursztyno
wego zalegała warstwa kulturowa o nieznacznej m iąższości, z której 
pochodzi 83 fragmenty ceramiki górą obtaczanej i  całkowicie obtacza
nej, żelazny grocik' kuszy i liczne kości zw ierzęce.

W wykopie U położonym przy północnej krawędzi grodziska na
trafiono na zakole wału ziemnego o piaszczystym jądrze, umacnianego 
faszyną przekładaną warstwami piasku. Stratygrafia wykopu wskazuje 
na to, że wał został zniwelowany w okresie późnego średniowiecza,
Z warstwy niwelującej wysokość wału pochodzi uszkodzona siekierka 
datowana na schyłek neolitu.

W warstwach płaszcza wału natrafiono na dużą ilość -  102 
ułamki ceramiki - górą obtaczanej i  całkowicie obtaczanej, kości zwie
rzęce, sprzączkę żelazną, liczne szćząlki botaniczne oraz szczątki ryb.

Zabytki są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,

Badania będą kontynuowane.

GR ZYBlANY patrz
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