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■ ta lo «  oDieKcu mieszkalnego z wczesnego okresu wpływów rzym skich. W trakcie  badali pozyskano takie m ateria- 
ły datowane па epokę brązu o raz ok res halsztacki.

M ateriały  złożono w Muzeum Okręgowym w Krośnie,
Badania będą kontynuowane.

HilU BIESZOW-Podgórze Konserwator Zabytków Archeologicznych
woj, zam ojskie Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków
Stanowisko Λ A * Zamościu

Badanu prowadziła m gr Swa Ba na elewi est przy współudziale 
‘ d r, Andrzeja Kokowskiego. Finansował WKZ w Zamościa. Drugi 

sezon badań. Obada wielokulturowa oraz cmentarzysko kultury 
Strzyżów sklej.

Odsłonięto powierzchnię 8 arów , natrafiając na osadę okresu rzym skiego, ślady osadnictwa nfeoli tycznego 
t wczesnośredniowiecznego oraz dalsze dwa groby na cm entarzysku kultury atrzytow skiej.

Na osadzie okresu wpływów г  tym  sklch odkryto ślady budowli m ieszkalnych - pół ziemianek oraz naziem 
nych budowli. Obiekt nr 43 - chata słupowa na planie była zbliżona do kwadratu Î j 7 , 5 m p t  paleniskiem usytuo
wanym p rzy  ścianie wewnątrz obiektu. Konstrukcja dacta  podtrzymywana na 1*2 słupach. Stwierdzono tez obecność 
śladów w postaci skupisk polepy l węgla drzewnego najprawdopodobniej związanych z istnieniem budowli halowej 
dużych rozm iarów , N* osadzie wystąpiły liczne jamy o różnym charakterze; jedna t  nich posiadała zadaszenie 
/stw ierdzono ślady 4 słupów/ o raz  paleniska. Obiekt 13 okazał się w arsztatem  rogowniczym z tl/U J w. n. e.

Pozyskano liczny m ateriał ceram iczny, kostny, ro gównie z j ,  zapinki żelazne, brązowe, paciorki szklane, 
przçéHkl l ciężarki tkackie.

Na cm entarzysku k u ltu ry  Strzyżów  sk le j, wystąpiły dwa groby ze stosunkowo słabo zachow anym  szkieletem . 
Grób U/W wyposażony byl w dwa naczynia tej kultury, fragm ent sierpa o raz  am ulet z szabli dzika 1 paciorek fajan
sowy, drugi grób ΙΙΓ/Β4 ca wyposażeniu posiadał obsjd łanowy fragmen cl к l jedno naczynie.

W pobliżu cm entarzyska wystąpiły m ateriały  neolityczne kultury ceram iki wstęgowej ry tej. 

λ4 Badania będą kontynuowane.

JA К USZO WICE, gm* Kazi m ierzą Wielka 
woj. kieleckie 
Stanowisko Z

Badania objęły o bszar 200 го » z czego nieco ponad 00 m nie zostało wyekeplorowanycb do calca. Wyróż* 
nl on o 124 obiekty osadnicze /о т  4 3 -1 (4 /, z których jednak tylko część w у eksplorowano w całości. Grubość naw ar
stw ień kulturowych wynosi od ok* 1,90 га o pobliżu wypiaazczenla terasy  Nidzicy do ok. 0.30 m * .olnych partiach 
jej stoku, co spowodowane jes t e ro z ją  górnych p a rtu  nawarstwień pochodzących z okresu rzym skiego /w ara iwa [/, 
Poniżej ich zalega w arstw a II związana z osadnictwem kultury trzc l niecki ej * o  m iąższości do 1 m - a pod nią na
trafiono да liczne jam y wkopane w calec na głębokości do ponad 3,30 m. Są one w większości związane z kulturą 
trzcln lecką.

W dolnych partiach  stoku natrafiono ns ślady os а Лис lwa starszych  faz kultury ceram ik i wstęgowej rytej - 
т*1а , na pozostałości dwóch rowków, będących prawdopodobnie pozostałościam i długich domów te j kultury /zostały  
one uchwycone na długości ok. 5 m /. Poszczególne fragm enty ceram ik i można prawdopodobnie łączyć z osadnict
wem neolitycznym. Bardzo Intensywne aą pozostałości osadnictwa kultury trzcin leckiej. Natrafiono na kilkadzie
siąt jam  zasobowych te j kultury, p rzy  czym uchwycono ślady wkopywania ich nie tylko w calec , ale i  w warstwę 
kulturową* Oprócz ceram ik i 1 licznyob przedmiotów kościanych / л и in , szpile 1 w isiorki z przewierconych zębów 
zw ierzęcych/, znaleziono przedm ioty brązowe; szpilę datowaną na П /Ш  okres epolp brązu, fragm ent sztyletu, 
g roclk  z zadzioram i I sk rę t drutu. W kilku jamach natrafiono aa pojedyncze kości ludzkie, a w dwóch wypadkach 
na cale  esktełety pozbawione wyposażenia. Znaleziono też s iaczoą  ilość przepalonego zboża. W stropowych 
partiach  warstwy 111 w spągu w arstw y I zalega dość liczny m ateria ł ceram iczny kultury przew orskiej z młodszego 
okresu  p rzedrzytnskiego, wśród którego występują pojedyncze fragm enty ceram iki grafitowej irai tur у lateńskiej. 
Znaleziono też fragm ent żelaznej fibuli prawdopodobnie o konstrukcji środkowolateńsłdej* 2  okresu wczeenorzyro- 
в kiego natrafiono na Ślady kilku obiektów wgłębionych w sta rszą  warstwę kulturową - w tym na pozostałości dużej 
p rostokątnej pdâ ziem ianki, Z okresu  pó/nor ty  maki ego pochodzi szereg  obiektów wkopanych w warstwy, częściowo 
również « okresu póżnorzym sklego, M in , są to ślady większych budynków /np , obiekt 16 o długości ok* 4, 5 m /
X jam y zasobowe, W -dalszym ciągu występują liczne ślady protkikcji m etalurgicznej z okresu późnorzymałdego 
/fragm enty  tygielków, żu llę  m etali kolorowych, bryłki b rązu /. W śród innych bardzo licznych zabytków "wydzie
lonych" na uwagę zasługują; nie dająca aię zidentyfikować brązowa moneta rzym ska, kilka ie l^  ’nych t brązowych 
zapinek VI grupy A lm grena -  w tym nie m ająca dotąd żadnych analogii jednodzlelna zapinka z rozszerzoną podwl -

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii

Badania prowadził prof, dr hab* K azim ierz Godło weki. Finansował 
WOAK w Kielcach i U nm ersytet Jagielloński. T rzeci sezon badań. 
Osada kultury ceram iki wstęgowej rÿt®j> kultury trzcinleckiej 
i przew orskiej, ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.
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merą nóżką, г prostokątnym οι worem na tabłąku, klika paclorków szklanych 1 bursztynowych огй г grodek surowe
go bursztynu, kilka fragmentów nacryfl szklanych -  m .ln, naczynia zdobionego brodawkami barwy granatowej na
leżącego do bardzo rzadkiej na naszych ziemiacn grupy ezkiel rozpowazechnionych na lerenaeh prowincjonalno- 
rzym skich l nad с za r no mor skleił w IV w ,, nraz drobny ułamek najprawdopodobniej ic rra  slg tlU ta a celowo oazllfo* 
ttenych powierzchniach» Znaleziono te ł  liczne ezcząiki zw ie rzęce /r ru tn. niekompletny szkielet kenia i szczątki 
ryb* o raz ouią liość zwęglonego zboża. Ceramika wczesnośredniowieczna wyaiępowata w tym sezonie jedynie 
sporadycznie, B:ida»ia potwierdziły wyjątkowe bogactwo i charak ter osady w Ja  ku a z© wicach w póinym  okresie 
rzymskim*

Badania będą kontynuowane.

JAROSŁAW 
woj, przem yskie
Startowi i  ko * byle opactwo benedyktynek

patrz
wczesne średniow iecze

JAZOWĄ gm. Gubin 
w oj. zielonogórskie 
Stanowisko 3

Polska Akademia Nauk 
Instytut H istorii Kultury M aterialnej 
Zakład Archeologii N&dodrza 
we Wrocławiu

Badania prowadził doc, dr bab, G rzegorz Domański. Finansował 
IHKMFAN. Czwarty sezon badań* Osada kultury luboszyckłej 
z fazy С2 okresu wpływów rzym skich.

2
W trakcie  badań odsłonięto zachotalą cześć osady. Powierzchnia wykopów wynosiła 1,097 m * Łącznie 

na lym obiekcie przebadano p rzestrzeń  4.4 57 m ♦ Do zakończenia badań * poznania całej osady - należy p rzeb a
dać p rzestrzeń  około 8-9 arów* Odkryto fragm ent zamykając.* pełny zary s budynku słupowego 3, 5 x 10, 5 m /po* 
w ierzchnia około 35 rrfif* Budynek ten, jak i wszystkie poi o? taie, m iał typowy dla kultury luboszycklej ksz tałt, 
i  półokrągłą jedną ścianą szczytową, pozostałe 5 budpików były znacznie m niejsze, a wym iary ich wahały s tę  od 
2 ,0  л 4, 5.m do 5,0 i  6 ,5  m. W pobliżu budynków odsłonięto dalsze trzy  Jamy zasobowe.

Podobnie jak  w latach ubiegłych, me znaleziono palenisk w obrębie oudynków, grupowały się one poza za
sięgiem zwartej zabudowy osady, często woznaczając Jej zasięg* 7 a 10 odkrytych w roku Pielącym  palenisk g ru
powało się w pobliżu obiektu zwanego umownie piecem , Wszystkie paleniska były wyłożone kamieniami polnymi. 
Ooiekt zwany piecem miał kształt owalnego bruku kamiennego o wym iarach 3,2 % 5,0 m ze śladami spalenizny 
na powierzchni* Brak śladów dalszych elementów konstrukcji tego obiektu, jak też p rzesłanek  dla określenia jego 
funkcji.

Odkryty m aterial głównie ceram iczny, pozwala datować os&oę na III fazę kultury lu boa zy u klej » w p rzyb li
żeniu fazę Cj.

Badania będą kontynuowane.

KAZI MIERO1*'KA, gm. Jeleniewo 
w0.1. suw alakle 
Stanowisko 1

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w W arszawie

Badania prowadziła mgr Anna Bitner-W róbleweka p rzy  współ
udziale ragr Grażyny Iwanowskiej o raz konsultacji m gr. Mariana 
Kaczyńskiego. Finansowało PMA w Warszawie* T rzeci sezon 
badań. Osada z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniow ie
cza.

Osada położoną^ jes t na wzniesieniu, kilkaset metrów od południowo-wschodniego brzegu jez io ra  Szur pil y. 
Przebadana ok. 200 m". Dokonano równi e t ponad 150 odwiertów. Badania koncentrowały się  w południowo-za
chodniej części osady. Stwierdzono lam  obecność warstwy kulturowej o grubości od 2ó do ponad 50 m, nasyconej 
bogatym m ateriałem  zabytkowym.

Znaleziono przede wśzystklm bardzo liczne ułamki naczyń, poza tym grudki żu ila , p rzęślik i gliniane, 
fragm ent osełki, gliniany ciężarek tkacki o diwonowatym kształcie* Zwraca uwagę nikła UoŚć polepy 1 kości. 
Materiał z warstwy na skutek orla j spływów związanych z nierównością lerenu jest siln ie  przemieszany* Nie 
udato s ię  wydzielić poszczególnych obiektów; jedynie w wyżej położonym m iejscu, gdzie warstwa kulturowa n ie- 
■r-A  się ni e zachowała, odkryto dwie owalne jam y o m iąższości d o i  m l  średnicy od 1,2 do 1,S m, Były to p raw 
dopodobnie jamy o charakterze odpadkowym, p rzy  czym j е Л а  z nieb mogła być »ykorzy atywana do przechowy
wania zboża, o czym świadczy zawartość próbek ze szlamowania.

Uchwycono wschodrl zasięg osady, ogranlcrony częściowo w sposób naturalny, głębokim jarem . Pow ierz
chnię OSJ.0J można określić na niewiele ponad 1 ha,

U ^-ksrość m ateriału ceram icznego to ułamki ręcznie Lepionych naczyń o cechach ceram ik i typu P rodz isz- 
k: " okrtr^u wędrówek Ludów. Pewien procent stanowią również fragm enty wczesnośredniowiecznych naczyń, ołrta-


