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STARA HAWA, gm. Nowy Kawenczyn 
woj. skierniew ickie

Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków 
w Skierniewicach

Badaniami kierował m gr Jerzy  Gula. 
Finansowało Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Skierniewicach. Grodzisko 
średniowieczne.

Badaniami o charakterze sondażowym objęto niewielkie grodzi
sko położone na zalewowym ta ra s ie  rzek i Rawki na krańcu wsi Stara 
Rawa.

Przeprowadzono dwa wykopy badawcze o łącznej powierzchni 
ca 60 m^. Wykop n r 01 składający s ię  z odcinków A-C po osi W-Z, 
w południowo "zacho dniej pa rtii obiektu, o raz  wykop n r  02 składają
cy s ię  z odcinków A-H po osi N-S /zaczynając od odcinka 01-С / 
w środkowej 1 północnej partii obiektu.

S tratygrafia na badanym obiekcie składa s ię  zasadniczo z dwu 
podstawowych warstw : I - humusu /zaw iera jące  nieliczne pozostałoś
ci kulturowe w postaci fragmentów ceram iki 1 k o śc i/, П -  calca /n a  
ogół jaenożółty, drobnoziarnisty p iasek /,

W trakc ie  badań odsłonięto trzy  obiekty zakłócające wyżej wepo* 
mnianą stra tyg ra fię . Na odcinkach 01-В , С i 02-E  były to najprawdo** 
podobniej pozostałości zabudowy średniowiecznej, być może częściowo 
zagłębionej w ziem ię. Na odcinku 02-0 odsłonięto natom iast głęboką 
jam ę zaw ierającą w spągu fragm enty ceram iki nowożytnej /XVII wiek/

W trakcie  badań wydobyto stosunkowo skrom ną Ilość m ateriałów 
zabłykowych praw ie wyłącznie w postaci fragmentów ceram iki i  kości 
zwierzęcych. Nikłość śladów osadniczych, oraz jednolitość m ateria łu  
ceram icznego sugeruje krótkotrwało ść  użytkowania obiektu. * Wstępna 
zaś analiza m ateriałów pozwala odnieść czas jego użytkowania do 
przełomu XIII/XIV wieku lub też początku XIV wieku.

W świetle przeprowadzonych badali sondażowych nie wydaje s ię  
celowe prowadzenie w chwili obecnej na omawianym obiekcie dalszych 
systematycznych badań.

STARE BIELSKO patrz
wqj.bielsko-bialskie wczesne średniowiecze

STARE KOLNIE, gm.Popielów Muzeum Piastów Śląskich
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Oddział Muzeum 
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