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Muzeum Okręgowe 
w Samoścló
Kazeua Rzetlosł Ludowych 
w Biłgoraju

Badanie prowadzili mgr mgr Andrzej Urbański /autor 
sprawozdań ta/ 1 Jerzy Waszkiewicz * Finansowało Muzeom 
Okręgowa w Zamościu. Drugi sezon badań. Grodzisko z 
okresu wczesnego średniowiecza /IX - X w./, ślady osad- 
alotwa kultury pucharów lejkowatych 1 kultury trrci- 
nlecklej,

Stanowisko położone Jest na piaszczystej wydmie w dolinie rzeki Tanew. Jej centralna i pół
nocna część została zniszczona przez eksploatację piasku. Do badań dostępna była jedynie część po
łudniowo-wschodnia, gdzie w profilu piaskowni wyraźnie widoczna jest warstwa z intensywnymi ślada
mi spalenizny* N 1966 r. rozpoznano wstępnie część umocnień grodziska odsłaniając odcinek często
kołu z wkopanych pionowo pali, które uległy zwęgleniu.

Badania miały na celu rozpoznanie charakteru 1 wielkości umocnień, które w chwili obecnej 
są w terenie nieczytelne, Bałożono ciąg wykopów o łącznej powierzchni 151,5 и2. Odsłonięto dwa rów
noległe, ciągi palt z okrąglaków lub ich połówek odległe od siebie o 2 m ograniczające wał ziemny. 
Wał od strony zewnętrznej obłożony był gliną, po której zachowała się warstwa polepy przemieszana 
z węglami drzewnymi, zachowały się jedynie najniższe, zagłębiona w ziemię części pali, które uległy 
zwęgleniu. Od strony majdanu przy wale zarejestrowano warstwę z dużą ilością spalenizny i fragmen
tów przepalonych belek pochodzących a umocnienia. Fosostałoścl wału zachowały się na odcinku około 
30 m. Jego dalszy odcinek znajdował się w miejscu obecnego wybl er zyska 1 uległ przypuszczalnie cał
kowitemu zniszcz«aiu, przez co ustalani« powierzchni grodzisk* jest utrudnione.

W wykopach na majdanie nia natrafiono na ślady obiektów. Fragmenty ceramiki odsłonięte w 
sąsiedztwie umocnienia i na majdanie datować należy na okres ГХ-Х w. Ponadto natrafiono na nielicz
ny materiał krzemienny i fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych 1 kultury trzcinleckiej.
Na sąsiednich wydmach w dolinie Tanwi odkryto podczas badań powierzchniowych ślady osad z okresu 
wczesnego Średniowiecza przypuszczalnie związane z grodziskiem.

Materiały z badań złożone będą w Karet™ Rzemiosł Ludowych, w Biłgoraju*

na terenie osad oraz na zachowanej części grodziska będą kontynuowane.

FAHŁ0M0, gm, Czerniejewo patrz
woj* poznańskie okres wpływów rzymskich
stanowisko 1 6

PIOTRÓW,. gm, Zadzim 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 12

FlOTRfftr, gm. Zadzim Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne
woj. sieradzkie w łodzi
Stanowisko 13

Badania prowadził mgr Gabriel Rycel* Finansował WF2 
w Sieradzu. Pierwszy sezon badań, Wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko szkieletowe /XII w./,

Stanowisko usytuowane jest na południowym stoku płaszczy sto-żwirowego wzniesienia, w od leg 
łoścl około 100 ut ne południowy-zachód od stanowiska 11 badanego w latach 1984*1965,

patrz
okres halsztacki

PAHLitaff, gm. K«±ątópoi 
woj, zamojskim 
Stanowisko 2
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ц trakcie prac wykopaliskowych przebadano obszar 150 m2, odkryto 1Q grobów szkle łatwych, 
datowanych na podstawie materiału zabytkowego na 2 połowę XII w, Zmarli pochowani acetali w po
zycji lekko skurczonej na prawym boku, na linii B-W г głowę na wschód* Tylko v dwóch wypadkach zmar
li leżeli w pozycji wyprostowanej na plecach* Nyposażenle grobów było niezwykle skromne, w postaci 
»Unie skorodowanych ułamków przedmiotów żelaznych, tfyjętek pod tym względem stanowił grób kobiecy 
nr 1, w którym odkryto 5 paciorków z niebieskiego szkła, w tym 3 przypominające owoc maliny 1 2 
wieloboczne.

Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi*

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

POOEBLOCIE, gm. Trojanów Uniwersytet warszawski
woj. siedleckie Instytut Archeologii
Stanowisko l - grodzisko

Badania prowadził prof, dr bab. Jerzy Gąssowski z udzia
łem mgr. Andrzeja Gołemtmika# Prace prowadzone w ramach 
programu "Wisła". Szósty sezon badań* Grodzisko wczes
nośredniowieczne /IX-XI w./.

Po rocznej przerwie wznowiono prace wykopaliskowa na terenie grodziska* Wytyczono 1 eksplo
rowano jeden wykop /hr XIV/ o wymiarach 9 z 5 m, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie północnej 
skarpy cypla. Dowiązany do wykopu XIII eksplorowanego w 1985 r* stanowił kontynuację koncepcji peł
nego przebadania fortyfikacji i sąsiadującej z nimi zabudowy* Wykop zlokalizowany został w ten spo
sób, aby przy jednoczesnym cięciu konstrukcji wału mógł być odsłonięty na całej powierzchni obiekt, 
którego narożnik zadokumentowano w 1985 r* Plan ten został zrealizowany, chociaż z uwagi na zadrze—- 
wienle skarpy nie wykonano pełnego cięcia przedpiersią wału. N toku eksploracji, prowadzonej syste
mem stratygraficznym, odsłonięto dalszy ciąg przepalonych fconetrukcji obronnych. Zachowane były jed
nak w znacznie gorszym stanie. Powodem tego było wykorzystanie ich dó niwelacji znajdującej się 
w bezpośrednim sąsiedztwie ziemianki. N toku prac ustalono, ie ziemianka, aczkolwiek wybudowana wcześ
niej , była współczesna fortyfikacjom 1 zniszczona została w tym samym csasle. Stwierdzenie to zmie
nia wyrażoną w 1985 r. opinię rozróżniającą chronologicznie dwa te obiekty* Hem tanka zachowana była 
w bardzo dobrym etanie. W trakcie eksploracji odsłonięto pozostałości szalowania ściany 1 podłogi 
wykonanej z dranic. Wszystkie te drewniane elmenty nosiły ślady głębokiego przepalenia* w narożni
ku północnym odsłonięto gliniany piec kopułowy,

Stwierdzono jedną fazę użytkowania >< «Bianki. 2 eksploracji ЗД warstw kulturowych uzyskano 
niewielką ilość materiału zabytkowego, główni* ceramiki, datowanej wstępnie na ГХ-Х wiek, Ł konstruk
cji wału i ziemianki pobrano próbki Cjj.

Materiał zabytkowy znajduj* się w Instytucie Archeológli UfT.

PODEBŁOCIE, gm. Trojanów Uniwersytet Warszewski
woj. siedleckie Instytut Archeologii
Stanowisko 3 - osada

Badania prowadzone były pod kierunkiem pro £, dr. bab.
Jerzego Gąssowskiego z odziałem mgr Ewy Karczek* Prace 
realizowano w ramach programu tJ.N* "Wisła". Trzeci se
zon bądah. osada wczesnośredniowieczna /VII-1I v./*

Osada położona jest w odległości ok, 100 m na zachód od w  5βοοśredniowiecznego grodziska 
/stan*1/* Pomiędzy tymi dwoma stanowiskami płynie strumy* o lokalnej nazwie "Pieradła". Celem prac 
było: i, zdobycie podstaw bardiiej precyzyjnego datowania stanowiska oraz znalezionych w 1986 r* 
trzech frageentdw polepy z wyrytymi na nich znakami przypesainającymi litery alfabetu greckiego;
2. lepsi* poznania zabudowy przestrzennej osady; 3, ustalenie relacji chronologicznych i funkcjo
nalnych pomiędzy osadą, a dawnym grodan*


