Danuta Jaskanis
Święck-Strumiany, pow. Wysokie
Mazowieckie
Informator Archeologiczny : badania 1, 286-288

1967

- 286 -

funkcji 1 formy przedmiotów, głównie ozęśol uzbrojenie np.
jeloe mieozy, okucia poohaw 1 toki oszczepów oraz rozmaita
narzędzia żelazna i okuola narzędzi drewnianych. Z wytwórczoś
cią tych warsztatów wiązać można zapewne odkryta na arze 174
gromadna znalezisko przedmiotów żelaznych, takioh Jak okucia
łopat, motyki, tzw. ogrybkl 1 ln. Natrafiono także na drugie
gromadne znalezisko, składająca eię z eurowoa, monet i ozdób
brązowych ukrytyoh przez właćoioiela, zapewne złotnika, w do
mostwie, pod kamieniem Żarnowym. Obok tyoh materiałów przynoazącyoh szereg intereeująoyoh danyoh odnośnie do rzemiosła ówozesnego uzyskano również dane dotyoząoa handlu, jak brązowa
szalka do wagi 1 oiężarek bezmlana, a także liczna monety.
Miniony sezon badawozy przyniósł wyjątkowo liczne, jak na
tamtejsze niekorzystne warunki przechowywania szczątków organioznyoh, materiały botanlozne 1 dendrologiozna, która rozsze
rzają naszą znajomość gospodarki rolnej uzupełniaJąc znaną
lepiej dotąd na podstawia lioznyoh materiałów zoologicznyoh
gospodarkę hodowlaną.
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Badania prowadziła mgr Danuta Jaakanle, finansowało Muzeum Okręgowe w Białymstoku.
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Tegoroczne prao« na wozeanośrsdnlowleosnym zeepola osad
niczym w Swięoku - Stroalanaoh a jednej strony były ostatnia
etapem eksploracji samego grodziska - ośrodka kasztelanii, s
drugiej zaś zapoozątkowały badania mająoa na osin poznanie
oheraktern 1 fankoJi przygrodowych oead otwartyoh*
Badania na grodziska objęły północno-weohodnią ozęśó
fosy II, usytuowanej na stoku naturalnej wyaoozyzny oteosająoaj
podmokłą predollnę Broku, Wypełnlako foay o ezer, 8 m 1 głęb,
do 3 o stanowiła intensywnie szaro-ozama ziemia przesycona,
mlejaoaml drobnymi węglami drzewnymi, w której zalegały duże
ilości fragmentów oeramikl U/ZII-UII-wleoznej oraz kości
zwierzęoe,
V wykopach założonyoh w odległości 10 m od fosy II od
kryto płaskie cmentarzysko szkieletowe. Przebadano obszar 225
m^,

na którym wystąpiły 73 groby (większość zniezozona) zale

gające w trzech poziomach. Szkielety znajdowały się w stosunko
wo płytkich jamach prostokątnyoh o wymlaraoh 2,20 m na 0,5 0,8 m, usytuowanych dłuższym bokiem na osi wsohód - zeohód.
Zaobserwowano koneekwentnie przestrzeganą zasadę rytuału
pogrzebowego! zmarłych składano na wznak, głową na zachód.
W większości grobów występowały fragmenty oeramikl oraz węgiel
ki drzewne. Tylko 30 grobów wyposażonych było w ozdoby (kabłączki brązował duże esowats z oienklsgo drutu i pusta typu
pomorsko-obodrzyckiego, brązowe zausznloe zdobione sznurową
pleoionką z cienkiego druciku, szklane paciorki o różnych for
ma oh i barwach).
Przeprowadzone badania nie tylko ujawniły istnienie cmen
tarzyska związanego chronologicznie i kulturowo z grodziskiem,
ale także pozwoliły uohwyoić półnoony jego skraj, wyznaozony
smugą ciemnej ziemi.
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Cmentarzysko w Swięoku-Strumisnach tak w zakresie obrząd
ku pogrzebowego, jak 1 elementów wyposażania znajduje ewój
bliski odpowiednik w dużym, płaskim omentarzyaku szkieletowym
z I1I-UII w, w Sypniewie pow. Maków Mazowiecki. Oba wchodzą
w skład mało jeszoze poznanej grupy wczesnośredniowiecznych
omentarzysk z grobami bez obstaw kamiennych, związanych kultu
rowo z osadnlotwem maeowleoklm.
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Badania prowadzili dr Jerzy Olozak, mgr Kazimierz Sluchnlńakl z udziałem mgr Pranoiszka Laohowiozę i mgr U.Łaatowiecklego, finansował WKZ w Koszalinie.

Charakter badań i archeologiozna weryfikacja grodzisk (sondaże, badania powierzchniowe wraz z pełną dokumentaoją rysun
kową, fotograflozną 1 opisową) i penetracja powierzchniowa
ioh najbliższego zepleoza, Większość zweryfikowanych obiektów
obronnyoh poohodzl z okresu wczeBnośredniowleoznego.
Ha podstawie danyoh z literatury przedmiotu, arohiwów mu
zealnych 1 lnformaojl badaozy miejscowych do prao weryfikacyj
nych zakwalifikowano 59 obiektów obronnyoh uznawanyoh jako
grodziska (z pominlęoiem 5 dalszych obiektów zbedenyoh już
woześnlej metodą wykopaliskową - Kluozewo, Radaoz, atan, 1, 2,
Stare Drawsko, sten, 1, 2), V wyniku przeprowadzonyoh badań

