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Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski
we Wrocławiu

Badania prowadzili mgr Tadeusz Kaletyn, mgr Hali
na Śledzik i doc.dr Brunon Miszkiewicz^ dr Ryszard
Paluch /antropolodzy/. Finansował WOAK. Pierwszy
sezon badań. Cmentarzysko szkieletowe wczesno
średniowieczne z X/X1-X11 w.
Cmentarzysko położone jest w południowo-wschodniej części Równiny
Kostomłoty, na skłonie lewego brzegi starorzecza Strzegomki, około 1 km na
południe od południowo-zachodniego krańca wsi. Niszczone było głęboką o r
ką. Badaniami ratowniczymi objęto obszar o powierzchni 10 arów. Z agęszcze
nie pochówków jest stosunkowo duże. Odkryto 82 groby szkieletowe z pochów
kami jednostkowymi oraz jeden grób podwójny /nr 17 a i b /. Ponadto między
grobami szkieletowymi odsłonięto 3 ciałopalne położone blisko siebie. Zmarli
ułożeni byli w jamach prostokątnych o wymiarach od 0 ,6 m x l , 6 m d o 0 , 8 m x
2.1 m. Nie stwierdzono śladów trumien, tylko jeden grób /nr 37/ miał ściany
boczne obłożone płaskimi kamieniami. Układ grobów rzędowy z orientacją
szkieletów wzdłuż osi wschód-zachód. Na zbadanej części cmentarzyska 75%
zmarłych ułożona była głową na zachód, a 25 %ku wschodowi. Szkielety prze
ważnie ułożone są w pozycji wyprostowanej z kończynami górnymi wyprostowa
nymi lub zgiętymi w stawach łokciowych i ułożne na miednicy. W jednym przy
padku /grób nr 26/ szkielet miał podkurczone nogi, zapewne na skutek stanu
chorobowego.
Ogółem wydzielono 38 grobów męskich /44,7%/ oraz 31 żeńskich
/36,5%/. Wśród mężczyzn najliczniej występuje grupa Adultus-Maturus /oko
ło 30-35 la t/, a wśród kobiet Adultus /około 30-35 la t/. Brak zupełnie s ta r 
ców /S e n ilis/. Dzieci stanowią 28,2 %. Wysokośśd ciała jest średnio wysoka
i wynosi dla kobiet przeciętnie 156,7 cm, dla mężczyzn 167 cm.
Większość grobów miało wyposażenie. Wydzielono narzędzia /noże,
dłutko złotnicze / ? / , krzesiwa, oaełki kamienne/ i ozdoby /kabłączki małe
i średniej wielkości, brązowe, srebrne-filigran, ołowiane, obrączki, brązo
we, szklane, pierścionki, sprzączki do pasa i okucia brązowe skórzanych po
chewek noży. W jednym grobie /w ustach/ znaleziono denarek - srebrny Boles
ława Śmiałego.
Ponadto odkryto w grobach dwa naczynia gliniane i żelazne obręcze
wiadra. Z zabiegami antywampirycznymi wiązać można zamknięcie jamy ustnej
kamieniami /grób nr 11/.
Groby ciałopalne przykryte były małymi kamieniami ułożonymi kopczykowato. ^lie miały wyposażenia. Przypuszcza się , że są one związane z prze
żytkami pogaństwa, jest wielce prawdopodobne, że są to groby osób posądzo
nych o uprawianie czarów.
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Na uwagą zasługuje jama /n r 29/ o nieregularnym zarysie, wydłużonym
po osi północ-południe, w której wypełnisku wtórnie przemieszanym znajdo
wały się fragmenty płyty fyllitowej /skała powszechnie występująca w rejo 
nie S lę ż y /. Największy fragment płyty, na powierzchni, która była zwróco
na do wypełniska jamy, ma wyryty znak krzyża łacińskiego. Stanowi ona za
pewne fragment płyty nagrobnej / zniszczonego grobu/.
Wieś Osiek ze względu na bliskość ośrodka grodowego w Strzegomiu
była zapewne związana z systemem obronnym tego grodu. Identyfikowana jest
z miejscowością te^ nazwy występującej w dokumencie z 1198-1201 r . i poło
żona była w pobliżu osady targowej z XII w. w Kostomłotach.

OWIDZ, pow.Starogard
Stanowisko 1

Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Arna Wapińska. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Drugi sezon
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /IX-XII w ./ .
Prace prowadzone na wykopie III /2 x 12 m /, nawiązującym do wyko
pu I /z ubiegłego roku/ wytyczonym w kierunku środka grodziska. W c z ę ś
ci północnej wykopu odkryto warstwę osadniczą zalegającą na warstwie rozsypiskowej spalonego wału. W części południowej wykopu eksplorowano w arst
wę osadniczą. Na podstawie dotychczasowych obserwacji wyróżnić można 2
fazy osadnicze:
1/ młodszą zalegającą na szczątkach spalonego wału /X-XU w/ - wi
doczną w postaci rozwleczonych palenisk, węgla drzewnego. Znaleziono tu
ułamki ceramiki całkowicie obtaczanej f kości zwierzęce.
2/ starszą utworzoną przed obsunięciem się wału /IX-X w ./, ujaw
niającą s:ę w postaci warstwy osadniczej z czarną ziemią o znacznej miąższość:
w której odkryto palenisko, ślady węgla drzewnego, duże ilości ceramiki
całkowicie obtaczanej i górą obtaczanej i górą obtaczanej, kości zwierzę
ce, fmgment surowca bursztynu, hak żelazny, 2 gwoździe żelazne, fragment
kabląka żelaznego.
Badania będą kontynuowane.
PELCZYSKA, pow.PtAczów
Grodzisko

Zespół Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego
i Politechniki Warszawskiej

Badania prowadziła mgr Dorota Górna, konsultowała

