
Krzysztof Ciuk

Litewniki Nowe, pow. Łosice
Informator Archeologiczny : badania 4, 182-183

1970



— 182 —

fundamentowych oraz obserwowano niwelowany przy pomocy spychacza 
teren budowy.

Przebadano 5 jam oraz 44 ślady słupów. Wypełniska jam tworzyła 
ciemnoszara ziemia z zawartością drobnych grud polepy i węgli drzew
nych, niewielkiej ilości fragmentów naczyń glinianych i kilku fragmentów 
przedmiotów żelaznych trudnych do oznaczenia. Układ słupów kształto
wał się dość regularnie w prostokąty.

Na podstawie materiału ceramicznego osadę można datować na okres 
wczesnośredniowieczny (X—XI wiek). Ceramika pochodząca z jednej z 
przebadanych jam jest trudna do oznaczenia chronologicznego, nie może 
być jednak wiązana z okresem wczesnośredniowiecznym.

Badaniami i obserwacją objęto teren w najbliższym czasie przezna
czony do prac ziemnych budowlanych. W dalszych planach budowy prze
widuje się niwelację otoczenia budynku. Z tego też względu, prace ra
townicze winny być kontynuowane.

LIPIE, pow. Świdwin Pracownia Archeologiczno-Konser-
watorska P.P. PKZ Oddział w Szcze
cinie

Badania prowadził mgr Tadeusz Nawrolski pod kierownictwem 
dr Eugeniusza Cnotliwego. Finansował WKZ w Koszalinie. 
Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne i zamek 
średniowieczny.

Przeprowadzono uzupełniające badania archeologiczne. Celem ich by
ło ostateczne określenie charakteru osadnictwa i funkcji obiektu. Zało
żono dwa wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 10 m2, które usytuo
wano po wschodniej stronie ruin zamkowych. W wykopie V uchwycono 
wał o konstrukcji kamienno-ziemnej i wysokości ca 1,20—1,50 m. Jądro 
wału stanowił piasek i kamienie. W drugim wykopie stwierdzono rozsy- 
pisko wału. Dodatkowo dla ustalenia linii przebiegu wału wykonano 17 
otworów wiertniczych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że grodzisko w Lipiu powstało 
na surowym korzeniu i otoczone było od wschodu zapewne podkowiastym 
wałem. Niwelacje terenu związane z budową średniowiecznego zamku oraz 
z jego odbudową głównie w XVI w. silnie zniekształciły pierwotną kon
figurację terenu.

LITEWNIKI NOWE, pow. Łosice Zespól Badań nad Polskim Srednio-
wieczem Uniwersytetu Warszawskie
go i Politechniki Warszawskiej
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Badania prowadził mgr Krzysztof Ciuk. Finansował WKZ w 
Warszawie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z okresu 
wczesnośredniowiecznego.

Cmentarzysko usytuowane jest na gruntach uprawnych w odległo
ści 300 m na zachód od zabudowań gospodarczych. Niezniszczony upra
wami obszar wynosił około 12 arów.

Założono 4 wykopy o łącznej powierzchni 281 m*. Wyeksplorowano 
10 grobów oraz jamy o nieznanej funkcji. Posiadały one obstawę kamien
ną, całkowicie lub częściowo zniszczoną. Zarys obstawy grobu miał kształt 
w przybliżeniu owalny, z dłuższą osią na linii wschód-zachód. Poza tym 
odkryto dwa pochówki bez obstawy (została przypuszczalnie zniszczona). 
Szczątki kostne bardzo źle zachowane. Obok fragmentów naczyń znale
ziono kabłączki skroniowe, krzesiwo ogniwkowe i żelazne dłuto.

Oprócz pochówków eksplorowano trzy jamy o podłużnym, elipsowa- 
tym kształcie, z kamieniami wewnątrz. Znaleziono fragmenty naczyń 
i czaszkę zwierzęcą.

Na podstawie fragmentów naczyń wydaje się, że cmentarz funkcjo
nował w XI—XII wieku. Nieznane jest w obecnym etapie badań przezna
czenie jam, być może pochodzą one z wcześniejszej fazy osadniczej.

LUBOMIA, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
pow. Wodzisław Śląski

Badania prowadził dr Jerzy Szydłowski. Finansowało Rybnic
kie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego i Muzeum Górno
śląskie. Piąty sezon badań — ostatni. Grodzisko wczesnośred
niowieczne (VII—IX wiek).

Przedmiotem badań było przedgrodzie, centralna część grodu głów
nie strona południowa oraz obwałowanie skrzydłowe po stronie północ
no-wschodniej.

Założone na przedgrodziu dwa wykopy nie ujawniły żadnych śla
dów zabudowy, zagospodarowania ani warstwy kulturowej. Uchwycono 
jedynie, przy częściowym przebadaniu obwałowań, intensywne ślady spa
lenia i destrukcji tych fortyfikacji. Dwa wykopy w centralnej części 
grodu pozwoliły uchwycić dalsze ślady zabudowy mieszkalnej i gospo
darczej, miejscami związane z warstwą kulturową, w której skupiał się 
liczny materiał zabytkowy. Wykop sondażowy w obrębie obwałowania 
skrzydłowego nie dostarczył żadnych pozostałości kulturowych poza sa
mym usypiskiem ziemnym tej części fortyfikacji.

Wśród materiału kulturowego dominowała liczna i zróżnicowana ce
ramika, pochodzących głównie z naczyń obtaczanych rzadko całkowicie


