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BRODNO, pow.Środa Śląska patrz
Stanowisko 3 <ńcres wpływów rzymskich

CIBCHAtłMł Mazowiecki Ośrodek
Stanowiska ̂ Farska Córa" Badań Naukowych

w Warszawie

Badania prowadziła mgr Zofia Radzikowska. Finanso
wał Urząd Miejski w Ciechanowie i Towarzystwo Mi
łośników Ziemi Ciechanowskiej. Pierwszy sezon ba
dań. Grodzisko wczesnośredniowieczne.

Wykopaliska stanowią pierwszy etap badań nad wczesnośredniowiecz
nymi dziejami grodu ciechanowskiego. Wykop założono w południowo-wschod
nim narożniku wzniesienia. Badano powierzchnię 140 m^. Największa głębo
kość wynosiła 3 m. Pod warstwą humusu wystąpił kamienny płaszcz wału 
wykonany z dużych głazów narzutowych. W materiale ceramicznym przewa
żają fragmenty naczyń z XI-XH wieku. Ponadto sporadycznie występuje ce
ramika z wcześniejszej fazy wczesnego średniowiecza z VII-VIII wieku oraz 
z XIV-XV wieku. Poza ceramiką godne uwagi są : fragment kowadełka jubi
lerskiego, stopione kubki cynowe oraz inne wyroby metalowe.

CIEPLE, pow.Tczew 
Stanowisko 3

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska. Finanso
wał WKZ w Gdańsku. Trzeci sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /X-XI w ./.

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku

Kontynuowano badania w wykopie I o powierzchni 15,5 m  ̂ na wewnętrz
nym skłonie wału. Calec osiągnięto w całym wykopie. Uchwycona stratygra
fia potwierdziła przypuszczenie o istnieniu trzech poziomów osadniczych, 
w których występowały zmiany w rozpalnowaniu przestrzennym zabudowy 
grodu.

Pierwszy, najstarszy poziom stanowi drewniano-ziemna konstrukcja 
wału, na którą po zniszczeniu nawarstwiły się inne obiekty osadnicze w 
postaci palenisk z drugiego poziomu.

Z trzeciego, ostatniego poziomu uchwycono warstwę polepy i spale
nizny wiążącą się zapewne z drugą fazą wału. Pod rozsypiskiem wału od
kryto 2 szkielety ludzkie - dziecięcy i osobnika dorosłego, pozbawione da
rów grobowych.
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Zabytki ruchome aą reprezentowane we wszystkich poziomach przez 
ceramikę całkowicie obtaczaną, mało zwróżnicowaną pod względem form. 
Odkryto takie nóż żelazny, kości zwierzęce i bardzo liczne w drugim po
ziomie łuski ryb.

Gród funkcjonował prawdopodobnie począwszy od końca X do XI w. 
włącznie i odgrywał centralną rolę w zespole trzech grodów zachowanych 
w miejscowości Ciepłe na przeprawie przez Wisłę.

CZARNA WIELKA, pow.Siemiatycze Zakład Epoki Metalu
Stanowisko 1 "Mogiłki" Instytut Historii Kultury

Materialnej PAN 
w Warszawie

Badania prowadziła mgr Irena Górska. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Trzeci sezon badań. Cmenta
rzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamien
nych z okresu wczesnośredniowiecznego.

Badania koncentrowały się w zachodniej części cmentarzyska, najbar
dziej narażonej na zniszczenie. Kamienne obudowy grobów były w znacz
nym stopniu zniszczone, również bruki zachowały się tylko fragmentarycz
nie. Przebadano 32 groby oraz zakończono badania 2 grobów z roku ubieg
łego.

Po raz pierwszy na badanym cmentarzysku stwierdzono występowanie 
kamieni w najniższej partii jam grobowych /na ich dnie/, ułożonych wzdłuż 
zarysu jam. Na szczególną uwagę zasługują groby podwójne, kobiet pocho
wanych razem z dziećmi.

Znaleziono m.in. brązowe kółko, obustronnie zdobione inkrustacją 
srebra. Wymienić należy nadto grób mężczyzny, który w odróżnieniu od 
panującego na cmentarzysku układu zmarłych głowami na zachód, ułożony 
został głową na wschód. Wyposażenie zmarłego składało się z dwóch noży 
żelaznych, z czego jeden posiadał rękojeść wykonaną z rogu zwierzęcego, 
obustronnie zdobioną ornamentem niewielkich kółek koncentrycznych, szpi
lę żelazną z kółkiem oraz przedmiot o kształcie miniaturowego kowadełka. 
Nadto dwie brązowe sprzączki do pasa, którym towarzyszyły dwa kółka 
brązowe, należące do wystroju pasa.

Badania będą kontynuowane.


