
Janusz Ostoja-Zagórski,Anthony
Harding

Rocks Wood. Paragia: Withyham.
Hrabstwo: East Sussex
Informator Archeologiczny : badania 16, 326-327

1982



-  326

znajdujących się we wnętrzu głównej sali /tronowej/ oraz 
badania wątków murów. Opracowano szczegółowy plan znisz
czeń i rozwarstwień mu rów i sklepień w ramach gromadzenia 
dokumentacji do projektu rekonstrukcji budowli.

Członkowie Ekspedycji brali także udział w doku
mentowaniu rozpoczętych w tym sezonie przez misję Sudań
skiej Służby Starożytności badań wykopaliskowych na tere
nie nekropoli muzułmańskiej w Starej Dongoli. Badania te 
ra.in. potwierdziły przypuszczenie o lokalizacji cmentarzy 
chrześcijańskich na tysi samym terenie.

WIELKA BRYTANIA

ROCKS WOOD . Polska Akademia Nauk
Parafia: 7/ithyham Instytut Historii Kultury
Hrabstwo: East Sussex Materialnej

Uniwersytet w Durham 
Departament Archeologii

Badania prowadzili: doc.dr hab. 
Janusz Ootoja-Zagórski /IHKŁI 
PAN/ i dr Anthony Harding /Uni
wersytet w Durham/. Finansował 
Uniwersytet w Durhan. Pierwszy 
sezon badań.

W ramach umowy o współpracę podpisanej między In
stytutem Historii Kultury Materialnej PAU a Uniwersytetem 
w Durham przeprowadzono w br. badania weryfikacyjno-sonda- 
żowe i wstępne prace wykopaliskowe na stanowiskach archeo
logicznych z południowej Anglii /mikroregion Vieald/. Bada
niami sondażowo-weryfikacyjnymi objęto kilka stanowisk da
towanych wg dotychczasowych ustaleń na mezolit, neolit i 
wczesne fazy epoki brązu. Uzyskane dane pozwoliły częścio
wo na weryfikację dotychczasowych danych, jak i dostarczy
ły materiałów do datowań C-Ή·

Wstępne prace wykopaliskowe prowadzono natomiast 
na nowoodkrytym stanowisku archeologicznym położonym na v,ry- 
soczyźnie wysoko ponad doliną rzeczną w miejscowości Rocks 
Wood. Analiza położenia topograficznego odkrytego przez лаз 
stanowiska pozwoliła na stwierdzenie, iż imamy tu do czynie
nia z typowym dla południowej Anglii elementem osadniczym, 
a mianowicie sezonowym schroniskiem skalnym /rock-3helter/.
W trakcie wstępnych prac badawczych rozpoznano obszar o po
wierzchni 1 , 5  ara. i. trakcie badań uzyskano stosunkowo licz
ny materiał zabytkowy reprezentowany głównie przez fragmenty 
narzędzi krzemiennych, w tym także kilka fragmentów narzędzi 
mikrolitycznych oraz drobne, mało churokteryotyczneułajnki 
naczyń. Szczególnie interesujące jednak było odkrycie we 
wnętrzu schroniska skalnego stosunkowo dobrze zachowanego
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rota egie^o paleniska, którego zasięg wyznaczały ułożone w 
iftormie poikola kamienie. Wstępna analiza uzyskanych w trak- 
cit badań materiałów źródłowych pozwala na podjęcie prób 
wsftalenia chronologii badanego przez nas stanowiska a także 
■określenia jego 'funkcji. Przyjąć zatem możemy, iż mamy tu 
>dn czynienia z miejscem sezonowego pobytu grup ludzkich, 
SatÄre okupowały odkryte przez nas schronisko skalne zarów- 
:№« w mezolicie, jak i w neolicie i wczesnych fazach epoki 
ba»zu. Szczegółowa analiza opracowanych przez nas uprzednio 
mat» osadniczych najbliższych okolic badanego stanowiska poz- 
Vrtiia na wysunięcie przypuszczenia, iż rejony te eksploatowa
ne były z bliżej nieuchwytnymi w materiale źródłowym przer
wami od mezolitu, aż do schyłku epoki brązu. Ostateczna we
ryfikacja ustaleń chronologicznych będzie możliwa jednak 
dopiero po wykonaniu serii datowań C-14.

Badania w mikroregionie Weald /południowa Anglia/ 
będą kontynuowane.
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Badaniami w zakresie archeologii 
kierował mgr Andrzej Hunicz. Rów
nocześnie prowadzono prace geotech
niczne i badania architektoniczne. 
Madzór naukowy sprawował prof.dr 
Zygmunt Świechowoki.

Prace skoncentrowane były przy kościele 00 Refor
matów - ul.Marstlau Ю  i dwu przyległych kamienicach - ul. 
Marstlau 12 i 14. Kwerenda archiwalna nie dostarczyła da
nych, które wyjaśniałyby w sposób jednoznaczny historię za
budowy interesujących nas działek. Budowę kościoła rozpoczę
te w 1727 r. Generalnej przebudowie uległy także kamienice, 
którym w XIX wieku nadano obecny wygląd.

Z uwagi na awaryjny stan obiektów/ i konieczność 
szybkiego wykonania zabezpieczeń zakres badań został formal
nie ograniczony do nadzorów archeologicznych nad pracami 
geotechnicznymi. 'X praktyce jednak znaczną część wykopów 
eksplorowano w celach badawczych. IV v/yknpach przy ul. f.nr- 
stlau /w obrębie fasady kościoła i kamienic/ zadokumentowa
no drewnianą nawierzchnię ulicy z XIII wieku, nawarstwienia 
późniejsze, zarys wkopu wykonanego dla budowy fundamentu.

W trzech wykopach przy kościele Reformatów natra
fiono ne drewniane relikty wcześniejszej zabudowy /w tym na


