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Materiały /пг low. PMA/Y/B664/ i dokumentacja z badań znajdują się w РЧА w warszawie.
Badania będą kontynuowane*
KALISS-EJMCOżre
Grodzisko

Polska Akadeni-a »auk
Instytut EistorU Kultury Materialnej
Kaliskie Stanowisko Archeologiczne
Badania prowadzili mgr Tadeusz Saranoweki. mgr Leszek Ga
jewski, mgr Małgorzata Gula, tngr Lech Kaczmarek« opiekę
naukową sprawowali: prof, dr hab, Witold Непвв! 1 prof,
dr bab. Stanisław Tabaczyński; uczestniczyli: mgr Marta
Mąclewaka oraz studenci archeologii UŁ, UW, Uniwersytetu
w Lizbonie i młodzież z OSP. Finansował WK2 w Kaliszu*
Piąty sezon badań, Grodzisko wczesnośredniowieczne.

łf północno-wschodniej części grodziska, wewnątrz przestrzeni zamkniętej ławą fundamentową tak
zwanej "kolegiaty p.w* Sv* Pawła", kontynuowano /rozpoczęte w 1995 г./ odsłanianie pozostałości koś»
cioła drewniano-glinlanego, jednonawowego /o powierzchni około Ód
zapewne z prostokątnym prez
biterium /tak zwany kościół ТА* Λ Hkopy fundamentowe ścian tworzył podłużny rów szerokości około Û,8üm
1 głębokości około 0,60 m. Ściany wkopu fundamentowego nosîïv ślady zbutwiałych, desek - a 'owania.
W rowach fundamentowych, odkryto Ślady elementów pionowych /słupów/ 1 poziomych, Liczne fragmenty po
lepy glinianej, odkryte przy ścianach, obwodowych, świadczą, że ważnym elementem konstrukcyjnym ścian
była glina, Podczas badań odkryto liczne płytki ceramiczne, niezdobione, pochodzące zapewne z po
wierzchni ścian. V pobliżu wkopu 1 w jego wypełnisku znaleziono grudki i bryłki brązu pochodzącego
zapewne z elementów konstrukcyjnych lub dekoracyjnych ścian.
Do pomieszczenia określonego jako nawa przylega w narożniku południowo-wschodnim fundamentu,
dodatkowa pomieszczenie* Widoczne były Ślady spalenizny zwłaszcza w części wschodniej całego zało
żenia /prezbiterium?/ i w zachodniej części nawy.
Wyróżniono również zarysy fundamentów następnej struktury oznaczonej jako kościół "Б", zbudo
wanych z głazów narzutowych i okrzesków piaskowca, łączonych zaprawą wapienną z domieszką plasku i
żwiru.
Uchwycono pozostałości poziomów użytkowych. Kościół "A* można wstępnie datować na 1 połowę
XI v., kościół *B" na 2 poł, XI w. lub początek XII w* Późniejsze budowle zakłóciły w znacznym stop
niu układy stratygraficzne 1 całość struktur wymaga pogłębionej analizy architektonicznej.
Ma Zawód2iu uzyskano następny /po krążku z wyobrażeni« шпека/ element drobnej sztuki romań
skiej — krążek z brązu z wyobrażeniem archanioła.
Materiały znajdują się w Kaliskim Stanowisku Archeologicznym IEIffl PAN.
Przewiduje się kontynuowanie
KAMIENIEC, gm. Zbrosławice
woj. katowickie
Stanowisko 2

badań«
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut aistorli
Muzeum śląskiego w Katowicach
□zlał Archeologii
Badania prowadził doc. dr bab. Jerzy szydłowski,, ugr tttgr
E, Fołtyn, R. i D. Abłamowiczowle /autor spravozoania/.
Finansowane z funduszu problemu resortowego KPBP III. 36,
Siódmy sezon badań« Grodzisko wczesnośredniowieczne, osa
da kultury łużyckiej z okresu halsztackiego*

Grodzisko w Kamieńcu położone jest na cyplu terenu wcinającym się od wschodu w dolinę rzeki
Dramy, w odległości około 480 π w kierunku północno-wschodnim od pobliskiej stacji kolejowej,
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Badania słuplono na trteeh о в о Ш с с Ь .
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Plervaay wykop n* powlertchnl

55 a 2 etanowi!

prudia-

Cnl«in było wyjaśnieni« kwestii ewentualnego Istnienia w tym alaj-

tomnlkacyjaogo orai prteblegu fortyfikacji w miejscu styku watu popriacinego ie skarpa.

wykop .irug ;, początkowo zavg lony^ rozbudowano następnie w kierunku centralnej partii grodziska
przekopem długoicl 10 » 1 szeroko ici 2 a, łacinie obszar wykopu wynosił 115 a*. Dsytuowanie wykopu
w odległoicl około 5-7 я od wału poprzecznego po jago wetmgtrznej stronie wynikało z potrzeby roz
poznań la zagospodarowania w tej ozgic 1 grodz laka I poszerzenie w kierunku centralnej partii w celu
zweryfikowania wynlkdw zdjgć lotniczych,
wykop trzeci zlokalizowano w południowo-zachodniej czgłcl stanowiska w pobltiu skarpy, obszar
20 m2, w celu uchwycenia w taj czełci grodziska przebiegu fortyfikacji t okrei Len ta Ich charakteru,
co wynikało z analizy ftdjęd lotniczych*
Układ stratygraficzny w badanych, wykopach kształtował -się następująco: w przybliżeniu do
głębokości o,10 я zalegał« próchnica o m a zawierającagrodki polepy, ślady spalenizny t fraisent?
ceramiki* poniżej nasilało się występowanie przepalr iego gruzu, ciągnącego! alg do głębokości Q,5Q m*
Rlejacarei zwiększała eig koncentracja spalenizny w- postaci węgli drzewnych, połapy, bądś kamieni
wapiennych* Poniżej podań aj głębokości w pierwszym i trzecim wykopie wystąpiło zlenne usypisko dol
nej części walu z duża Ilością gliny# a niej neant nawet samej gliny. Znajdowały się tu takie więk
sze kamienie wapienne, chaotycznie porozrzucana, których ilOŚĆ nasilała się w trakcie dalszej eks
ploracji* Stopa usypiska wału sięgała głębokości 0,8Q m, a opadając dośó gwałtownie i nakładając
się na krawędzie skarp dochodziła do głębokości około l,tiû ж.
W partiąch wykopów, hardziej oddalonych, od wału czy jego razsyplaka, poniżej próchnicy zale
gała ciemnie jata warstwa kulturowa o odcieniu brunatnym, w- której obok ułamków ceramiki kultury łu
życkiej występowały także skorupy wczesnośredniowieczne. Poniżej głębokości około 0 ,8 0 -1 , 0 0 я po
jawiała się warstwa o odmiennym charakterze, która zawierała głdw&lm ceramikę charakterystyczną dla
kultury łużyckiej* Pod opisaną warstwą zaobserwowano pojedyńcze wgłębienia w części będące niewąt
pliwie śladami po słupach, dobrze rysujące się na tle
calca.
Oceniając rezultaty
leń,

badań moina stwierdź id,

ponadto pozyskano nowe obserwacje,

ne wyniki dowodzą,

ii

uzyskano potwierdzenie dotychczasowych, usta

podbudowytrające wysuniętą wcześniej

interpretację, uzyska

że obok starszej osady kultury łużyckiej w okresie wczesnego średniowiecza za

łożona została osada obronna.

Obserwacja poczynlooa we wszystkich tegorocznych wykopach wskazują,

że umocnienia obronne nległy spaleniu

i

destrukcji. Potwierdziły się również obserwacje,

że umoc

nienia grodu w postaci wału poprzecznego stanowiło usypiska sienne, w ŁtÓeego dolnej części znaj
dowały się często duże kamienie wapienne. Spotykane w gruzowisku fragmenty belek pozwalają liczyć
się z obecnością dodatkowych, drewnianych, gmocuied,

Do ważnych szczegółów- należy stwierdzania,

które uległy spaleniu,

ie umocnienia, poza wała

poprzecznym, biegły

również wzdłuż skarpy wzniesienia.

Więcej uwagi poświęcono badaniu centralnej części grodziska, co wiązało się z wynikami ana
lizy zdjęć lotniczych* Pod tym kątem przebadany teren przyniósł jednak wynik negatywny*
&Lokalizowano 1Ï obiektów, zawierających zwykle materiał zabytkowy albo z wczesnego średnio
wiecza albo kultury łużyckiej* Do najciekawszych należał obiekt 4/B7, który v zarysie, na głębokości
<1,90 m, przybierał kształt prostokąta o wymiarach około 1,69 ж 2,BO a* wypełniało tej jamy stano
wiła intensywnie czarna ziemia z grudkami polepy i węgielkami drzewnymi, ułamkami' naczyń wczeaoośredntewiecznych i małym* żelaznym nożem* Liczne fragmenty skorup z naczyń wczesnośredniowiecznych
w tym fragmenty charakterystycznego naczynia flaszowakego oraz dużego naczynia o esowatym profilu
idoMonego w górnej partit linią falistą znaleziono w obiekcie
ir rezultacie z przebadanych
wytopów pozyskano znaczna ilości materiału ceramicznego natomiast nieliczni* wystąpiły zabytki
metalowe oraz kości zwierzęce i grudki żuila*
Materiały i dokumentacją złożooo v Dziale Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach*
Planuj* się wznowienie i zakończenie badań w następnym sezonie.

