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SZEMBRUK, pow. Grudziądz Muzeum w Grudziądzu
Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. F i
nansował WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon 
tgdań. Osada otwarta, przygrodowa /IX-X w./ .

Badano teren osady przy grodowej, przylegającej do grodziska od 
strony wschodniej, jest ona silnie zniszczona przez denudację wzgórza 
i orkę prowadzoną tu systematycznie do ubiegłego roku. Przebadano 6 
arów powierzchni, stwierdzając istnienie warstwy kulturowej o miąższoś
ci ca 40 cm, zachowanej jedynie w wykopach u podnóża wzgórza. Odkryto 
również jamy o charakterze gospodarczym. Założone były one przeważ - 
nie na planie nieregularnego owalu, a wypelniska ich stanowiła ciemno
szara piaszczysta ziemia z zawartością bryłek polepy i węgla drzewnego. 
Natrafiono również na dwa paleniska utworzone z kamieni polnych, zawiera
jące liczne fragmenty naczyń, węgli drzewnych i kości zwierzęcych. W jed
nym z nich kamienie zalegały na klepisku silnie zbitej polepy, której miąż
szość wynosiła 25 cm. Uchwycono północną i południową granicę osady i 
przebadano obszar 1/2 jej powierzchni.

Na podstawie materiału zabytkowego można stwierdzić, że osada 
funkcjonowała wspólnie z grodem i użytkowana była w IX-X w. Osadnictwo 
prawdopodobnie koncentrowało się w budowlach naziemnych, po których 
ślady nie zachowały się , a część gospodarczą stanowią jamy odpadowe d rą
żone w glinie i piasku.

Badania będą kontynuowane.

5LĄSKOWO, pow.Rawicz patrz
Stanowisko 1 okres halsztacki

SWIĘCłCA, pow.Sandomierz Katedra Archeologii Pradzie
jowej i Wczesnośredniowiecz
nej Uniwersytetu Warszawskie
go

Badania prowadził dr Andrzej Kempisty. Finansował 
WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań. Kurhan z okre
su wczesnośredniowiecznego i jama kultury mie rżano- 
wickiej.

Badania kontynuowano w północnej połowie kurhanu oraz rozpoczęto 
eksplorację połowy południowej. Rozpoznano następujący układ stratygra-
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ficzny:
l /  nasyp kurhanu wczesnośredniowiecznego; miąższość około 1,6 m 

w miejscu najwyższym. W warstwie tej liczne okruchy węgla drzewnego, 
a w jej górnej partii, w centrum, kości Me zidentyfikowanego zwierzęcia 
i rozbite naczynie z drugiej połowy X w .n . e . ;

2/ obszerna, prostokątna jama wkopana w nasyp wcześniejszego, n is
kiego kurhanu; w jamie szczątki ciałopalenia i fragmenty żelaznej kolczugi. 
Obiekt nie został wyeksplorowany w całości;

3/ warstwa nasypu wcześniejszego kopca; chronologia na razie nie 
określona;

4/ warstwa gleby kopalnej;
5/ warstwy calcowe.

Poniżej nasypu wczesnośredniowiecznego, u podstawy wcześniejsze - 
g*i kurhanu, wyeksplorowano głęboką jamę wypełnioną materiałem kultury 
mierzanowickiej. Jej związek z kurhanem nie został dotychczas wyjaśnio
ny.

Przyszłe badania będą miały na celu przede wszystkim zakończenie 
eks^oracji obiektu wczesnośredniowiecznego i wyjaśnienie chronologii oraz 
przynależności kulturowej wcześniejszego kurhanu, zalegającego poniżej.

TOPOLA WIELKA, pow.Ostrów Wielkopolski Konserwator Zabytków 
Stanowisko 2 Archeologicznych

w Poznaniu

Badania prowadził mgr Dobromir Durczewski. F i
nansował WKZ w Po znaniu. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne /X  w . / .

Obiekt położony jest wśród łąk, ciągnących się wzdłuż rzeki Baryczy 
i znajduje się około 0 ,5  km na południe od wsi Topola Wielka. Grodzisko 
jest mocno zniszczone i posiada w przybliżeniu kształt okrągły o wymiarach 
66 x 70 m. Badania miały charakter weryfikacyjny.

Wykop usytuowano w zachodniej części grodziska tak, że przecinał 
on wał i fragment majdanu. Natrafiono na rumowisko wału o konstrukcji 
rusztowej. Drzewo nie zachowało się . Pozostały po nim tylko zbutwiałe, 
brunatne smugi przemieszane z piaskiem. Rumowisko wału miało szerokość 
około 9 m i zachowaną wysokość 1,4 m. Po zewnętrznej stronie *f odległości


