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52 Okrts rzymskick

oraz Teresy Sochy (KeleJr* Chemii Rolnej AR w Poznaniu). Finansowało Muzeum 
Archeologiczne. Drugi sezon batlad. Osada kultury przeworskiej z okresu wpływów 
rzymskich.

Kontynuowano prace z 1988 r, prowadzone przez mgr E. A. Swjerkowską. Celem badai była okreftenie 
zasięgu, zlokalizowanej osady ludności kultury przeworikiej oraz poznanie ewentualnych relacji w u p e k d e  
charologicznym i chronologicznym d o — znanych ju i zliteraiw y — cmentarzyska i osady tegoż okresu.

Badania miały charakter sondażowy, towarzyszyły im wiercę ai», podezju których pobrano lülkaset prób gleby 
przeznaczonych do badań fosforanowych, prowadzonych — na uaaze zlecenie — przez Katedrę Chemii Rotnej AR 
w Poznaniu. Wierceniami objęto obszar o powierzchni ok  0.5 km2, obejmujący badaną osadę wraz z jej szerokim 
kontekstem. Próby gleby pobrano oa 22 liniach, zorientowanych na osi N-S j 1Î-W, w odległości 25-30 m. г  warstw 
kulturowych zalegających na głębokości 40-80 cm. * takie z profilów wykopów i bezpośrednio z obie kłów,

Badania sondażowe skoncentrowano w zachodniej części stanowiska, potwierdzając kontynuację osady w tym 
kierunku. Efektem tych prac było zarejestrowanie trzech obiektów (jeden г  nich uchwycono w profitu wykopu) 
o charakterze —  jak można przypuszczać — jam mieszkalnych i gospodarczych. Pozyskane ułamki naczyń 
glinianych w przeważającej c zę id  odnosimy do 1I-IV w., ponadto w warstwach stwierdzono obecność ceramiki 
póinolateńskiej, wczesnośredniowiecznej i późnośredniowiecznej. Stratygrafia badanej c zę id  stanowiska 
przedstawia sic następująco;

1. warstwa szarobrunatnej próchnicy (do 28 cm miąższości),
2. warstwa izarożóhego piasku, pochodząca z nasypmej wydmy (do 20 cm),
3. warstwa demnotrunalnego piasku przemieszanego z próchnicą (do 40 cm),
4. warstwa szarobrunatnego piasku (do 42 cm miąższości),
5. calec — szarobiały piasek.
ОЫе lay wystąpiły na poziomie warstwy Ш.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Przewiduje tl(  kontynuacje badań.

С Nawa Shjpla — Łazy, 
woj. kieleckie, 
st. 8, AZP: Н6-67/—

Badania prowadzili prof, dr hab. Kazimierz Bieleoin i mgr Tomasz Wichraan — MA 
w Krakowie, mgr Szymon Orzechowski —  WOAK Kielce, mgr Jolanta Drążyk 
z Instytutu Historii Antycznej WSP w Kielcach. Organizacja Towarzystwo Przyjaciół 
Górnictwa Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach Finansował WOAK 
w Kielcach. Stanowisko dymarskie, okres wpływów rzymskich, osada wczesnośred
niowieczna.

Stanowisko dymarskie zostało odkryte i przebadane w czasie prac studenckiego obozu archeologicznego 
zorganizowanego w 1989 r. w Nowej Słupi.

Badania zostały poprzedzone badaniami geofizycznymi prowadzonymi przez dr inż. Andrzeja Marchewkę 
1 inż. Kazimierza Bednarczyka z Międzyresortowego Instytutu Geofizyki AGII w Krakowie. W ich rezultacie 
wytyczono na polu Wiesława Borka nr dziatki 1571 wykop o wymiarach 10 * 8 m. Na głębokości 20-40 cm 
natrafiono na wczesno- Średniowieczną warstwę kulturową, która zniszczyła zachodnią część piecowiska dymar
skiego. Na głębokości 40 — 70 cm odsłonięto zachowany poziom piecowiska. Należy ono do tzw. uporządkow
anych. charakterystycznych dla starożytnego hutnictwa Świętokrzyskiego i reprezentuje typ piecowiska 
dwudągowego w systemie trójkowym (2 x 3). Posiadało powrtaloäct 42 pieców kotlinkowyd) w ciągu lewym 20, 
a  ciągu prawym Z2. W trzech kotlinkach (24, 29. 34) znajdowały s i; nieuszkodzone kloce żużla, ktćre przekazano 
do Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. Z  północnej strony piecowiska znajdnvala się jedna duża 
jama o wymiarach ok  2,5 * 2,5 m o nieregularnym zarysie, w której wypełnisku znajdowały się ułamki żużla różnej 
wielkości oraz fragmenty części szybowej pieców dymarskich w postaci prostokątnych cegieł.

Badania geofizyczne przeprowadzono również na parceli nr 1502 należącej do Edwarda Kaczora i parceli 
nr 1575 należącej do Ryszarda Ożarowskiego, gdzie zlokalizowano również stanowiska dymarskie.
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Położone jest w częid  wsi zwanej Kolonijki. Wykop o wymiarach 9 к 7 m objął swym zasięgiem koncentrację



żużla znajdującą się na działce nr 1454 należącej do Adama Kozłowskiego. Na głębokości 25 cm odsłonięto 
zachowany poziom piecowiska, Piecowisko to należy zaliczyć do klasycznych piecowi sk iwiętokrzyskich upor
ządkowanych, dwuciągowych (2 x 4) i posiadało pozostałości 72 kotlinek, po 36 w lewym i prawym dągu.

Piecowi s ko 10 zostało zaprezentowan e u czes tni kom M ięd zy narodowego S y m pazj urn Archeometalurgii, którzy 
w dn. 20 wrzeinia brali udział w doświadczalnym wytopie obok muzeum w Nowej Słupi.

W czasie badań uzyskano informację o  znalezieniu ва położonej w pobliżu parceli nr 1452, fragmentów dużego 
naczynia zasobowego typu „ Kramengefässe" z późnego orkesu wpływów rzymskich.

Równolegle prowadzone były weryfikacyjne badania inwentaryzacyjne stanowisk dymarskich na terenie 
Mirocic i Baszowie w gm. Nowa Słupia. W wyniku tych badan zweryfikowano i zarejestrowano łącznie 
109 stanowisk dymarskich.
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Nowy Łowicz, gm. К  alls* Pom 11 г- || Muzeum Okręgowe w Koszalinie
s t l ,  woj. koszalińskie, U
S t  2. AZP:31-17 U

Badania prowadziła mgr Krystyna Mahuła. Finansował WKZA Î Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury wie)barskiej 
i cmentarzysko kultury łużyckiej.

Celem badań, oprócz zakończenia eksploracji obiektów w kurhanie 23 było, zbadanie kurhanów usytuowanych 
na południowo-zachodnim skraju cmentarzyska i ustalenie chronologii tej strefy.

W kiiharuc 23, posiadającym wicniec kamienny u podstawy ziemnego nasypu zakończono eksplorację 
centralnie usytuowanego grobu szkieletowego Pochówek — najpewniej dziecka — zawierał m. in. część bran
solety zeżmijowatą główką, z fazy B2/CI. Ustalono również przynależność do kultury łużyckiej obiektu odkrytego 
pod kamieniami z północnego łuku wieńca.

Pod nasypem najbardziej na południowy zachód wysuniętego kurhanu nr 16 odkryto dwa jamowe groby z fazy 
B2a okresu rzymskiego i natrafiono na cmentarzysko kultury łużyckiej. Z grobów kultury wiclbarskiej: grób nr 
2 zawiera] m. in. przepalone naczynia grupy IV, Ха. XIII wg R. Schindlera oraz zapinkę brązową А V 148, 
natomiast grób nr 3 m. in. nadtopioną zapinkę A III 61.

W przypadku kurhanu 15 wtórnie wykorzystano we wczesnym okresie rzymskim obiekt kultury łużyckiej. 
Groby ciałopalne pochodzące z fazy B2a okresu rzymskiego bądź wkopano w istniejący nasyp (grób 4). bądź 
złożono na jego stropie (grób 8 i podwójny grób 1) i powtórnie przysypano kdejną warstwą ziemi. W grobie 1 рога 
popielnicą (grupa XbB) znaleziono m. in. część zapinki A Ul, serii pruskiej.

Obydwa zbadane kiłhany ze strefy południowo-zachodniej cmentarzyska pochodzą z fazy B2a okresu rzym
skiego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można w tej strefie dopatrywać się początków cmentarzyska kultury 
wie) barskiej.

Na cmentarzysko kultury łużyckiej natrafiono w trakcie badań kurhanów nr 15 i 16, na skraju wyniesienia, 
opadającego doić gwałtownie w kierunku południowym ku dolinie starej Drawy. Prawdopodobnie rozciąga się ono 
w kierunku północnym, co najmniej do wysokości kurhanu 23, gdzte odbyto  obiekt tej kultury. Była to jama 
kształtu walcowatego, o średnicy około 1 m i zbliżonej głębokości, prawie w całości wypełniona muszlami małży, 
z nielicznymi kośćmi zwierzęcymi i ułamkami ceramiki.

Odkryto dotąd 13 grobów kultury łużyckiej (w lej liczbie również podwójne), zróżnicowane pod względem 
formy. Pod kurhanem 15 natrafiono na prostokątny, usytuowany na osi E-W, bruk kamienny z grobami ciałopal
nymi, w tym jednym popielnicowym. Ponadto wystąpiły groby ra. in. popielnicowe, pod kloszowe. jamowy ze 
zsypanym stosem oraz skupiska potłuczonych naczyń, bezładnie zrzuconych do grobu razem z przepalonymi 
koić mi. Licznie odkryte naczynia reprezentują różnorodne formy, są to m. in. naczynia dwusloż kowale, wazy, 
misy, chropowacone szerok »otworowe naczynia, doniczkowate. dwuuszne z jajowatym brzuścem oraz czerpak, 
amfor ка. dzbany, a takie ułamki naczyń zdobionych techniką paznokciową. Poza ceramiką odkryto brzytwę 
półksiężycowatą i 4 obrączki brązowe.

Większość pochówków pochodzi najprawdcpodobniej z IV okresu epold brązu. Cmentarzysko kultury łuży
ckiej w Nowym Łowiczu było dotychczas nieznane, ale odkryto tu wcześniej podobnie datowany skarb ozdób 
z brązu.

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie.
Badania będą kontynuowane.

Opalenie, woj. gdańskie, |  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
SL 1, AZP: 24-45 И

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyńska i Mirosław Pietrzak przy 
współpracy dr. Franciszka Rożnowskiego z Katedry Biologii WSP w Słupsku. Fi
nansował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon badań. Cmentarzysko płaskie kultury wiel- 
barskiej.

Badania prowadzono w zachodniej części cmentarzyska, gdzie przebadano obszar 2 arów odsłaniając 19 po
chówków. Wśród nich było 9 grobów szkieletowych, 7 jamowych, 2 popielnicowe oraz 1 gtób kloszowy z okresu 
lateńskiego.


