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R obertow o, st. 21 Muzeum Mazowieckie w Płocku
gm. B ru d zeń  Duży, woj. p ło c
k ie

Badania prowadzi! mgr Tomasz Kordala. Finansowane przez Mu
zeum Mazowieckie w Płocku, Czwarty sezon badań. Cmentarzysko 
rzędowe z XII~pocz. XIII w.

W 1991 r, przebadano obszar o powierzchni 100 m2, przylegający od północy i od połu
dnia do żwirowni, która w 1. 80. zniszczyła dużą część stanowiska. Odkryto 6 grobów 
szkieletowych (nr 21-26). Groby nr 22-26 tworzyły jednolity rząd pochówków usytuowany 
na osi północny wechód-po 1 ud niowy zachód, przy czym odległość między nimi by ta bardzo 
zróżnicowana; od kilku centymetrów do 1 metra, W 4 grobach tego rzędu zmarli złożeni 
byli głowami na północny zachód i na zachód, w piątym — na południowy wschód. Grób 
n r 21, będący częścią zupełnie innego rzędu, byt usytuowany dłuższą osią na kierunku 
zachód-wschód (czaszka była zwrócona na zachód). Szkielety leżały w warstwie gruboziar
nistego żwiru poi odo wco w ego, zabarwionej przez związki żelaza na kolor brunatnocegla- 
sty, na niewielkiej gł. 45-70 cm. Dane te nie oddają pierwotnego stanu z racji znacznego 
zniwelowania przez orkę wzniesienia, na którym znąjduje się cmentarzysko. Stan zacho
wania materiału kostnego był stosunkowo zły i ograniczał się do zdeformowanych czaszek, 
kości długich i niekiedy ułamków żeber, kręgów, kości miednicy. Wszyscy zmarli spoczywali 
w pozycji na wznak, z rękami wyprostowanymi wzdłuż tułowia, natomiast czaszki tylko 
w dwóch przypadkach leżały na boku. Ze względu na rodzaj gruntu zarysy jam grobowych 
były bardzo słabo lub zupełnie niewidoczne. Groby odkryte w 1991 r., podobnie jak w la
tach poprzednich, były pozbawione konstrukcji kamiennych w postaci obudów bądź bru
ków. W żadnym nie stwierdzono też reliktów trumien drewnianych.

Inwentarze grobowe były jak na późną metrykę cmentarzyska dość bogate. Cztery 
groby (21, 22, 25, 26) zawierały wyposażenie. Najbogatsze wystąpiło w grobie n r 26: 
5 kab łączko w skroniowych, w tym 2 srebrne z uszkiem żłobkowanym, 2 posrebrzane 
i 1 ołowiany(?), nożyk żelazny oraz stojące w rejonie stóp zmarłego, w całości zachowane 
naczynie gliniane o wys. 9,5 cm, zdobione na prawie całej wysokości ukośnymi nacięciami 
i dookolnymi żłobkami. W innych grobach wystąpiły: 2 kab łączki skroniowe srebrne lub 
posrebrzane, 2 kabłączki ołowiane(?) oraz masywny pierścionek taśmowaty o końcach 
głęboko zachodzących na siebie, nąjgrubszy i n a js z e r s z y  w części środkowej.

Materia! i dokumentację złożono w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Badania zakończono.

I  Rogoźnik, st. 2, gm. Bobrowniki, woj. katowickie patrz środkowa i późna epoka brązu
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Badania prowadził mgr Marek Florek. Finansowane przez ks. Rek
tora kościoła Św. Jakuba. Drugi sezon badań (po przerwie od 1983 r.). 
Kościół i klasztor z 2 ćw. XIII w.

Badania w 1991 r. miały zasięg ograniczony do wnętrza kościoła. Na zewnątrz prowa
dzono jedynie nadzory nad pracami ziemnymi przy podbijaniu fundamentów, W związku 
z planowaną wymianą posadzki w kościele wykonano 5 odkrywek w nawie południowej 
i przekop w poprzek tej nawy oraz 4 odkrywki w nawie północnej, o ogólnej powierzchni 
25 m2. Mimo niewielkiej skali prac, uzyskano szereg cennych informacji nt. sposobu 
budowy fundamentów i głębokości ich posadowienia, poziomów użytkowych wewnątrz


