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Grojec, st. 1, „Góra Grojecka”, gm. loco, woj. bielskie, AZP 104-49/–
relikty osady kultury lendzielskiej (neolit)•	
relikty osady kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
osada późnośredniowieczna•	

Badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny, przeprowadzone w związku z budową rurocią-
gu grawitacyjnego „Krak” przez dr. Sławomira Dryję („Konsus” s.c. Pracownia Dokumentacyjno-Ba-
dawcza). Finansowane przez inwestora. Przebadano powierzchnię 1150 m2.

W pasie planowanej inwestycji przebadano obszar o szerokości 5 i długości 230 m. Na wypłasz-
czeniu poniżej kulminacji Góry Grójeckiej oraz u jej podnóża od strony północnej zarejestrowano 
łącznie 5 jam o nieokreślonym charakterze oraz 21 dołków posłupowych. Jedną z jam odniesiono 
do późnej fazy kultury łużyckiej, 3 związano z okresem średniowiecza (wstępnie datując pozyskany 
materiał ceramiczny na XII-XIV w.). Kolejny obiekt zinterpretowano jako jamę łużycką, zniszczoną 
późniejszym, średniowiecznym wkopem. Oprócz fragmentów ceramiki z jam średniowiecznych po-
zyskano serię ogładzonych intencjonalnie kamieni, najpewniej osełek. Po zakończeniu badań wyko-
paliskowych prowadzono ciągły nadzór nad pracami ziemnymi, nie rejestrując kolejnych obiektów 
archeologicznych.

Prace zakończono wraz z zakończeniem inwestycji w strefie ochronnej stanowiska.

IŁAWA, st. I, cmentarz, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 
cmentarz późnośredniowieczny i nowożytny (XV-XVIII w.)•	

Nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych przy budowie piwnicy pod pawilonem gastrono-
micznym, przeprowadzony we wrześniu przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finan-
sowane przez J. Rygielską. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 30 m².

Nadzór podjęto ze względu na istnienie w tym miejscu (rejon obecnego parku przy ulicy Niepod-
ległości) cmentarza, który widnieje na planie opublikowanym przez Kaufmanna w 1905 r., a wykona-
nym w 1753 r. przez Stanniusa. Cmentarz ten znajduje się jeszcze w 1810 r. na planie porucznika von 
Pippowa. Prace prowadzono w obrębie istniejącego pomieszczenia po uprzednim skuciu posadzki 
cementowej. Wymiary nadzorowanego wykopu pokrywały się z wielkością pomieszczenia (5 x 6 m). 
Stwierdzono występowanie w tym miejscu dużej miąższości warstw zasypiskowych powstałych czę-
ściowo w drugiej połowie XIX w. i w dużej części po roku 1945, a w szczególności w latach 70-tych 
XX w. na skutek wznoszenia istniejących tu pawilonów handlowo-usługowo-gastronomicznych. Po-
niżej skutej posadzki, do głębokości około 1,6-1,8 m wystąpiły wyłącznie nawarstwienia zasypiskowe 
w postaci szarej piaszczystej ziemi z gruzem ceglanym i zaprawą wapienną. Zalegały w nich nieliczne 
luźne kości ludzkie. Poniżej tej warstwy uchwycono poziom użytkowy cmentarza. Niestety praktycz-
nie wszystkie pochówki zostały zniszczone przez wkopy wtórne, co było wynikiem długotrwałego 
użytkowania cmentarza (od XV do XVIII w.). Wykonano cięcie przez nawarstwienia kulturowe po osi 
północ-południe, zadokumentowano więc profil wschodni o długości około 6 m. Uchwycono m.in. 
5 wkopów grobowych (wykonanych po osi wschód-zachód), wśród których tylko jeden był niezakłó-
cony). W jego obrębie nie stwierdzono fragmentów trumny. Natomiast w pozostałych przypadkach 
resztki trumien udało się uchwycić, choć tylko fragmentarycznie i bardzo zniszczone. Materiał zabyt-
kowy był bardzo nieliczny i rozdrobniony. Były to głównie nieliczne fragmenty ceramiki późnośre-
dniowiecznej oraz jeden mocno skorodowany gwóźdź kuty.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

IŁAWA, st. I, ul. Kościelna, gm. loco, woj. olsztyńskie
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XV-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne podczas budowy ciepłociągu, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. 
Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około 80 m². 


