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Wprowadzenie
Interdyscyplinarne badania osady w Nieszawie Kolonii konsekwentnie realizowały postulaty pogłębiania studiów nad osiedlami ludności kultury przeworskiej, a także potrzebę kompleksowej analizy źródeł
archeologicznych i przyrodniczych. Ratownicze prace terenowe prowadzono na stanowisku 5 w latach
1996–2000, 2003, 2006 i 2008; trzykrotnie uzyskano
dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostatni etap, którego zwieńczeniem jest niniejsza publikacja, miał miejsce w latach 2015–2016
i został sfinansowany ze środków Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wyniki badań wykopaliskowych oraz geofizycznych, a także najważniejsze rezultaty specjalistycznych analiz przyrodniczych i fizykochemicznych
pozwoliły na stworzenie wieloaspektowej charakterystyki osady.
W prezentowanej monografii trzynastu autorów
przedstawiło wyniki badań archeologicznych, archeo
zoologicznych, archeoceramologicznych, petrograficznych, metaloznawczych i chemicznych zabytków oraz
rezultaty prospekcji geofizycznej stanowiska. Zostały zaprezentowane na szerokim tle porównawczym,
z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych.
W książce sięgnięto także po rezultaty innych
analiz wykonanych w ramach projektów dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego: archeobotanicznej, lotniczego skaningu
laserowego, datowania absolutnego metodą 14C oraz
datowania termoluminescencyjnego ceramiki.
Stanowisko w Nieszawie Kolonii wyróżnia się
w regionie bogactwem źródeł archeologicznych
opracowanych w sposób interdyscyplinarny. Mamy
nadzieję, że wnioski zostaną odebrane jako jakościowo nowe i prowokujące do stawiania kolejnych pytań
badawczych.
Prezentowana monografia mogła powstać dzięki
pracy zespołu specjalistów różnych dziedzin z wielu
polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Są
wśród nich autorzy zamieszczonych w tomie artykułów oraz inni naukowcy biorący udział w opracowywaniu wyników wykopalisk na wszystkich etapach
badań. Nie można w tym miejscu zapomnieć o pierwszych badaczkach stanowiska – pracownikach Działu Archeologii Muzeum Lubelskiego – Annie Kloss,
Walerii Misiewicz i Marcie Polańskiej, po których, od
1998 roku, autorka niniejszych słów kontynuowała
wykopaliska.
Podziękowania za pomoc merytoryczną i cenne
uwagi kieruję do prof. dra hab. Andrzeja Kokowskiego, dr Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej i dra
hab. Piotra Łuczkiewicza.
Słowa wdzięczności za praktyczne porady związane z przygotowaniem i realizacją projektu należą
się drowi Tomaszowi Dzieńkowskiemu i Tadeuszowi
Wiśniewskiemu.
Gorące podziękowania winna jestem
całemu zespołowi współpracowników
z Muzeum Lubelskiego, którzy uczestniczyli w projekcie, szczególnie Maciejowi
Drewniakowi za pomoc w komputerowym opracowaniu materiału ilustracyjnego, a także Ewie Kuszyk-Peciak
i Magdalenie Janik za determinację
w staraniach, aby specjalistyczny język
publikacji archeologicznej nie odbiegał
od reguł języka polskiego.
Wyrazy głębokiej wdzięczności kieruję pod adresem recenzentów monografii: dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof.
dra hab. Andrzeja Kokowskiego z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej
w Lublinie. Dziękuję im za inspirację
i wnikliwe uwagi.

Ekipa pracowników w trakcie wykopalisk w Nieszawie Kolonii w 2006 r.
Team of workers during the excavations in Nieszawa Kolonia in 2006

Wprowadzenie

Marta Stasiak-Cyran
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Introduction
Interdisciplinary studies of the settlement in Nieszawa
Kolonia consistently realized the postulate for deepened
examination of settlements from the Przeworsk culture, as
well as the need of a comprehensive analysis of archaeological and biological sources. Rescue excavations were
carried out at site 5 in 1996–2000, 2003, 2006 and 2008.
Three times a subsidy was obtained from the Minister of
Culture and National Heritage. The last stage which culminated in this publication took place in 2015–2016 and was
financed by the Lublin Museum and the Minister of Culture
and National Heritage.
The results of excavations and geophysical studies, as
well as the most important specialist biological and physical-chemical analyses allowed for a formulation of a multiaspectual characteristics of the settlement.
In this monographic study, thirteen authors present the
results of archaeological, archaeozoological, archaeoceramological, petrographics, metallurgic and chemical analyses of artefacts as well as a geophysical survey of the site.
The analyses were presented in a broad comparative context using the most up to date research methods.
The book also draws on results of analyses made as part
of projects financed by the Minister of Culture and National
Heritage: archaeobotanical, aerial laser scanning, absolute
dating with 14C and thermoluminescence dating of ceramics.
The site in Nieszawa Kolonia is renowned for the richness of the archaeological sources analysed in an interdisciplinary fashion. We hope that the conclusions will be
received as qualitatively new and provoking new research
questions.
The monographic study presented here could come to
existence thanks to a team of specialists in various fields,
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from many Polish and foreign scientific centres. Among
them are authors of papers included in this volume and
other researchers taking part in analysing results of excavations at all stages of examination. At this point, one cannot
forget the first researchers working at this site – the employees of the Archaeological Department at Lublin Museum –
Anna Kloss, Waleria Misiewicz, and Marta Polańska, after
whom, since 1998, the works were continued by the author
of these words.
Thanks for essential scientific support and valuable
comments are directed to prof. dr hab. Andrzej Kokowski,
dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, and dr hab. Piotr
Łuczkiewicz.
I would like to express my gratitude to dr Tomasz
Dzieńkowski and Tadeusz Wiśniewski for their practical
advice connected with preparation and realization of the
project.
I owe wholehearted thanks to the whole team of colleagues from the Lublin Museum, who participated in the
project, especially to Maciej Drewniak for his help with
computer graphic design, and to Ewa Kuszyk-Peciak and
Magdalena Janik for the determination in trying to make
the specialist language of this archaeological publication
adhere to the rules of the Polish language.
Finally, I would lie to express my profound gratitude to
the reviewers of the monograph: dr hab. Judyta RodzińskaNowak from the Jagiellonian University in Kraków and
prof. dr hab. Andrzej Kokowski from the Maria-Curie
Skłodowska University in Lublin. I would like to thank them
for inspiration and comments.
Marta Stasiak-Cyran

Marta Stasiak-Cyran

I
Badania
archeologiczne

Marta Stasiak-Cyran

Charakterystyka osady w Nieszawie Kolonii w świetle analizy
źródeł archeologicznych i badań interdyscyplinarnych

HISTORIA BADAŃ
Charakteryzując historię badań stanowiska 5
(AZP 82-74/9) w Nieszawie Kolonii, gmina Józefów
nad Wisłą, powiat opolski, województwo lubelskie,
należy wspomnieć o odkryciach dokonanych w jego
bezpośrednim sąsiedztwie. Najbardziej znany jest
skarb bursztynu z Basonii. Jest to jeden z największych w Europie Środkowej depozytów surowca
bursztynowego oraz wyrobów gotowych w postaci
paciorków, datowany na 1. połowę V w. n.e. (Pękalski
1937; Wielowiejski 1990; Kokowski 2010; Stasiak-Cyran 2015). Na początku lat 50., najprawdopodobniej w 1951 r., teren miejscowości Nieszawa i Baso-

nia był przedmiotem zainteresowania Jana Gurby,
pełniącego wówczas rolę Konserwatora Zabytków
Archeologicznych w województwie lubelskim. Rezultatem tego są krótkie doniesienia w czasopiśmie
„Z Otchłani Wieków” (1952) o dwóch stanowiskach:
neolitycznym w Nieszawie oraz o neolitycznym i późnośredniowiecznym w Basonii, jakkolwiek dokładna
lokalizacja i charakter tych stanowisk nie został sprecyzowany. Systematyczne badania powierzchniowe
przeprowadzone w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) w 1979 r., powtórzone w 2006 r., dostarczyły informacji o 63 stanowiskach na obszarze

Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii, gm. Józefów nad Wisłą, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie
Fig. 1. Localization of site 5 in Nieszawa Kolonia, Józefów nad Wisłą commune, Opole Lubelskie district, Lublin voivodship
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AZP 82-74, z których jedynie 4 powiązano z osadnictwem z okresu rzymskiego lub wczesnej fazy okresu
wędrówek ludów. W obliczu tego stanu badań stanowisko prezentuje się jako duża, lecz nie działająca
w ramach większego kompleksu osadniczego osada
kultury przeworskiej.
Została odkryta w 1979 roku w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach akcji AZP
przez studentów archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof.
Andrzeja Kokowskiego. Na powierzchni pola ornego
znaleziono kilkanaście fragmentów naczyń glinianych i srebrną monetę – denar cesarza Othona z 69
r. n.e. (ryc. 26). Sondażowe wykopaliska przeprowadzono w roku 1986. Systematyczne badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym rozpoczęto dopiero po dziesięciu latach. Prowadzili je pracownicy
Działu Archeologii Muzeum Lubelskiego: Anna Kloss
(1986), Waleria Misiewicz i Marta Polańska (1996–
1997) oraz Marta Stasiak-Cyran (1998–2008).
Badania finansowano z funduszy Muzeum Lubelskiego oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wsparcia udzielały także Instytut
Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie (2000) oraz władze gminy Józefów nad
Wisłą (1998–2000). W latach 2006–2008 badania realizowano w ramach interdyscyplinarnych projektów
dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2006 roku projekt wykonywano w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków archeologicznych” pod tytułem „Badania
archeologiczne osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii stanowisko 5 – potęga i schyłek kultury
przeworskiej we wschodniej Polsce”. Jego rezultatem,
oprócz przebadanej wykopaliskowo powierzchni
707,5 m2 stanowiska, było wykonanie następujących
analiz specjalistycznych: petrograficzno-mineralogicznej i technologicznej ceramiki (Stasiak-Cyran, Pawlikowski, Szperkowska 2010), archeobotanicznej węgli
drzewnych i polepy (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran
2010), archeozoologicznej (Kalisz 2007) oraz geomorfologicznej (Nogaj-Chachaj 2008).
Ostatnie badania wykopaliskowe na stanowisku 5,
które również uzyskały dofinansowanie ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowano w 2008 r. w ramach projektu o nazwie „Ratownicze badania osady kultury przeworskiej w Nieszawie
Kolonii, pow. Opole Lubelskie: rozpoznanie metodami
nieinwazyjnymi, analizy specjalistyczne oraz działania
zabezpieczające najbardziej zagrożone partie stanowiska przed zniszczeniem”. W ramach tego projektu
wykonano badania geofizyczne całego stanowiska
(Herbich w tym tomie). Kontynuowano także analizy
archeozoologiczne (Socha, Stefaniak 2008).
Najważniejsze wyniki badań wykopaliskowych
prowadzonych w latach 19961–2008
Zbadano wykopaliskowo łącznie powierzchnię
2215,8 m2 stanowiska. Odkryto 123 obiekty archeo-
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logiczne: 11 przypuszczalnie o charakterze mieszkalnym, 34 paleniska i piece oraz 78 obiektów gospodarczych. Wśród domostw dominują konstrukcje
słupowe (ryc. 6).1
Łączna liczba wszystkich skatalogowanych zabytków ruchomych wynosi 42 247 sztuk. Najliczniejszą
kategorią zabytków jest ceramika naczyniowa, której
zbiór liczy 29 620 sztuk. Odsetek charakterystycznych fragmentów naczyń, które mogą mieć znaczenie w analizie typologicznej czy chronologicznej, jest
dość wysoki i wynosi 18%. Poza ceramiką naczyniową zgromadzono tak zwane zabytki wydzielone wykonane z następujących surowców: glina – 66 sztuk,
kamień – 38, kość – 22, metal – 128, szkło – 13, bursztyn – 2.
Na podstawie ich analizy ustalono, że osada w Nieszawie Kolonii funkcjonowała obrębie faz B2 oraz B2/
C1–C1a okresu rzymskiego. Część źródeł wskazuje
jednakże na jej użytkowanie także w późnym okresie
rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów.
Badania interdyscyplinarne
w latach 2006–2008
Interdyscyplinarność badań była celem niemal od
początku prac związanych ze stanowiskiem. Należy
podkreślić, że niektóre analizy specjalistyczne wykonywano po raz pierwszy dla datowanego na okres
rzymski stanowiska z obszaru Lubelszczyzny. Do tych
pionierskich badań należą: analiza archeobotaniczna, badania mineralogiczno-petrograficzne ceramiki oraz datowanie ceramiki metodą termolumine
scencji.
Obserwacje geomorfologiczne
Osada została ulokowana na pograniczu dwóch
jednostek fizyczno-geograficznych: Wzniesień Urzędowskich i Małopolskiego Przełomu Wisły, w odległości około 1,5 km od współczesnego koryta tej rzeki (ryc. 1). Dzięki kwerendzie źródeł historycznych
i kartograficznych oraz obserwacjom geomorfologicznym przeprowadzonym na stanowisku i w dolinie
rzecznej ustalono, że w okresie funkcjonowania osady kultury przeworskiej meander Wisły znajdował się
najprawdopodobniej w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
Tam również znajdowało się ujście do Wisły rzeki Wyżnicy2 (Nogaj-Chachaj 2008).
Analizy archeozoologiczne
Już w roku 2001, a następnie w ramach projektów
interdyscyplinarnych przeprowadzano systematycz1
Pominięto tu etap badań sondażowych przeprowadzonych
w 1986 r., w czasie których wykonano 6 wykopów sondażowych
o szerokości średnio 1 m, które w całości znalazły się w obrębie
późniejszych wykopów 1 z 1996 oraz 2 z 1997 r. W wyniku badań
w 1986 r. nie wyróżniono żadnych obiektów archeologicznych, zgromadzono jedynie źródła ruchome: fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, zabytki metalowe. Zostały one ujęte w katalogu źródeł i zestawieniach statystycznych figurujących w niniejszym opracowaniu.
2
Szerzej na ten temat w podrozdziale Środowisko geograficzne.
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ną analizę materiału osteologicznego pochodzącego
z obiektów i warstwy kulturowej (Wiszniowska, Socha, Stefaniak 2001; Kalisz 2006; Socha, Stefaniak
2008). Umożliwiło to stworzenie pełnej charakterystyki typu i poziomu gospodarki hodowlanej. Określono strukturę hodowli. Podstawowym składnikiem
pożywienia mięsnego mieszkańców osady było mięso
ssaków udomowionych oraz ryb. Wśród tych ostatnich wyróżniono 6 gatunków3. Przewaga szczątków
bydła, a także duża ilość kości świni wskazała na intensywną, zaawansowaną hodowlę i osiadły tryb życia mieszkańców osady.
Analiza archeobotaniczna
Nieszawa Kolonia jest pierwszym stanowiskiem
z okresu rzymskiego z Lubelszczyzny, dla którego
zostały wykonane badania makroszczątków roślinnych (por. Lityńska-Zając 1997, s. 12, ryc. 1). Wyniki
przeprowadzonej w 2006 r. analizy archeobotanicznej (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran 2010) uzupełniły obraz paleośrodowiska na stanowisku 5 oraz
w jego sąsiedztwie. Określono preferencje w doborze
uprawianych gatunków roślin oraz sposoby użytkowania roślin dzikich. W uprawie były 4 gatunki zbóż
(proso, jęczmień, pszenica i żyto). Mieszkańcy osady
stosowali różne metody uprawy roślin: siew ozimy
i jary zbóż oraz uprawy ogrodowe. Zarejestrowano
liczne szczątki roślin dzikich, wśród których dominowały nasiona komosy białej. Gospodarka zasobami roślinnymi koncentrowała się głównie na terasie
nadzalewowej. Otaczające osadę lasy w typie borów
mieszanych dostarczały drewna. W wyniku analizy
antrakologicznej ustalono frekwencję poszczególnych taksonów drzew i krzewów, wyróżniono głównie fragmenty dębu i sosny (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran 2010, s. 132–133)4.
Analiza petrograficzno-mineralogiczna ceramiki
Szczególny nacisk położony został na wieloaspektowe badania zabytków ceramicznych. Badania petrograficzne i mineralogiczne, przeprowadzone po
raz pierwszy w naszym regionie dla ceramiki z okresu
rzymskiego (Stasiak-Cyran, Pawlikowski, Szperkowska 2010), pozwoliły stworzyć szczegółową charakterystykę masy ceramicznej użytej do wyrobu naczyń. Określone zostały cechy wykorzystanej gliny,
rodzaj domieszki, pierwotna temperatura wypalania.
Stwierdzono strukturalne i teksturalne zróżnicowanie masy ceramicznej. Porównano także ceramikę ze
stanowiska z pokładami gliny z jego okolic, stwierdzając, że nie była ona wykonywana z surowców
3
Podsumowanie wszystkich analiz archeozoologicznych znajduje się w: Ratajczak, Piskorska, Stefaniak w tym tomie, a konty
nuacja analiz szczątków ryb została przedstawiona przez A. Witkowskiego w tym tomie.
4
Więcej danych na ten temat zostało zawartych w rozdziałach
Środowisko geograficzne oraz Podstawy gospodarki mieszkańców
osady. Gatunki roślin określone w wyniku analizy archeobotanicznej zostały wymienione także w katalogu obiektów.
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obecnie dostępnych5. Uzyskano także ciekawe wyniki
analiz próbek polep, gdyż ustalono, że posiadają one
cechy mas formierskich, co potwierdza możliwość
występowania na terenie osady śladów jakiejś formy
działalności metalurgicznej6.
Datowanie termoluminescencyjne ceramiki (TL)
Próbę datowania bezwzględnego materiału ceramicznego przeprowadzono po raz pierwszy dla materiałów z okresu rzymskiego z Lubelszczyzny (Kusiak,
Rychter, Stasiak-Cyran 2011). Podstawowym celem
było zbadanie skuteczności metody dla interesującego nas przedziału czasowego i skonfrontowanie uzyskanych dat bezwzględnych z chronologią względną
zabytków i obiektów określoną metodami archeologicznymi. Dla 11 prób ceramiki i polepy uzyskano
8 dat mieszczących się w ramach chronologicznych
okresów rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, szczególnie w fazach B2–C1a oraz C2/C3–D
(Kusiak, Rychter, Stasiak-Cyran 2011, s. 362, 364,
tab. 1). Zastosowanie metody TL dało możliwość potwierdzenia chronologii względnej obiektów pozbawionych nieceramicznych zabytków datujących7.
Problemy i postulaty badawcze
Nowe odkrycia z ostatnich kilkunastu lat dostarczyły badaczom okresu rzymskiego na Lubelszczyźnie dużej ilości źródeł archeologicznych, w znacznym
stopniu weryfikujących dotychczasową wiedzę8. Niezwykle istotny jest fakt, że ten przyrost bazy źród
łowej dokonywał się w dużym stopniu dzięki badaniom wykopaliskowym osad9. Mimo tego postępu
rozpoznanie stanowisk osadowych trzeba uznać za
niezadowalające. Zbyt rzadko badania prowadzono w sposób interdyscyplinarny, co utrudnia pełną
charakterystykę, na przykład poszczególnych gałęzi
gospodarki żywnościowej, takich jak rolnictwo i hodowla, myślistwo czy rybołówstwo (por. Rodzińska-Nowak 2012, s. 10).
Interdyscyplinarne badania osady w Nieszawie
Kolonii konsekwentnie realizowały wciąż aktualne
postulaty pogłębiania studiów nad osadami kultury
przeworskiej, a także potrzebę kompleksowej anali5
Odmienne wnioski, oparte na innym instrumentarium badawczym, zostały przedstawione w kolejnym etapie badań archeoceramologicznych – wyniki w artykule: Daszkiewicz, Schneider, Bobryk
w tym tomie.
6
Szerzej na ten temat w rozdziale Podstawy gospodarki...
7
Wszystkie daty TL wymienione są w katalogu obiektów. Kwestie chronologii zostały szerzej omówione w rozdziale Datowanie.
8
Generalnym stwierdzeniem pozostaje to, że kulturę przeworską zastępuje na Lubelszczyźnie już w fazie C1a kultura wielbarska,
której z założenia przypisywane są znaleziska o późniejszej chronologii (m.in. Kokowski 1991, s. 187; Mączyńska 1999, s. 31).
9
O nowych źródłach dotyczących stanu badań nad osadnictwem okresu rzymskiego na Lubelszczyźnie traktują prace: Gładysz-Juścińska, Juściński, Kokowski, Łuczkiewicz, Niezabitowska-Wiśniewska, Sadowski 2007, s. 81–91; Łuczkiewicz 2009,
s. 176; Niezabitowska-Wiśniewska 2009, s. 195, 213, ryc. 1, s. 239,
ryc. 27; Kokowski, Łuczkiewicz, Niezabitowska-Wiśniewska 2012,
s. 131–133.
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zy źródeł archeologicznych i przyrodniczych. Wyniki
badań wykopaliskowych oraz geofizycznych, a także
najważniejsze rezultaty analiz specjalistycznych –
przyrodniczych i fizykochemicznych – pozwoliły na
stworzenie wieloaspektowej charakterystyki.
Wciąż niedostatecznie realizowanym postulatem
badawczym w archeologii okresu rzymskiego pozostają studia nad materiałem ceramicznym. Dotyczy to
przede wszystkim znalezisk z osad, gdzie ta kategoria
zabytków jest podstawowym nośnikiem informacji
i nierzadko jedynym źródłem datującym. W przypadku stanowiska 5 szczególny nacisk położony został
na wieloaspektowe badania materiału ceramicznego:
rozwinięcie analizy typologiczno-technologicznej,
datowania metodą termoluminescencji oraz analizy
archeoceramologiczne dążące do powstania spójnej
charakterystyki „warsztatu garncarskiego” mieszkańców osady.
Jednym z najważniejszych problemów i postulatów badawczych w dalszych studiach nad osadą
w Nieszawie Kolonii są badania nad jej chronologią,
a zwłaszcza ustalenie, czy była zasiedlona permanentnie w ramach czasowych określonych przez metody archeologiczne i datowanie metodą termoluminescencji, czy raczej można mówić o dwuetapowości
osadnictwa, a jeżeli tak, to kiedy rozpoczął się i jak
długo trwał „drugi etap”.
Projekt badań interdyscyplinarnych w latach
2015–2016
Zrealizowaniu postulatów badawczych oraz podsumowaniu wszystkich badań interdyscyplinarnych
posłużył projekt realizowany w latach 2015–2016,
który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zwieńczeniem jest niniejsza publikacja.
W ramach tego zadania spektrum badań interdys
cyplinarnych zostało znacznie poszerzone. Wykorzystano system lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) do stworzenia Numerycznego Modelu Terenu
dla stanowiska nr 5 i mikroregionu osadniczego w rejonie ujścia rzeki Wyżnicy do Wisły, czego rezultatem

jest precyzyjny plan wysokościowy stanowiska oraz
jego wizualizacje 3D. Zobrazowano kontekst funkcjonowania osady w obrębie bezpośrednio sąsiadującej
sieci rzecznej oraz wskazano na inne ślady starożytnej działalności osadniczej i gospodarczej w jej otoczeniu (Jakubczak, Szubski 2015; oraz rozdział Środowisko geograficzne).
Podjęto wieloaspektowe laboratoryjne badania
materiału ceramicznego, co dało, między innymi,
możliwość określenia grup proweniencyjnych badanych 50 prób ceramiki (Daszkiewicz, Schneider, Bobryk w tym tomie).
Skompletowano analizy archeozoologiczne dla ponad 7000 fragmentów kości pochodzących z obiektów i warstwy kulturowej osady, co umożliwiło pełną charakterystykę gospodarki hodowlanej. Należy
podkreślić, że opracowanie żadnego ze stanowisk
z okresu rzymskiego z Lubelszczyzny nie posiada
kompletnego opisu tak dużego zbioru materiału osteo
logicznego.
Przeprowadzone wcześniej w minimalnym zakresie specjalistyczne analizy przedmiotów z metali kolorowych zostały pogłębione o analizy metaloznawcze dziewięciu wybranych zabytków z żelaza, które
pozwoliły na określenie cech technologicznych, a także na wyróżnienie wyrobów miejscowych oraz importów. Podobny cel osiągnięto w wyniku badań składu
chemicznego pięciu zabytków wykonanych ze stopów
miedzi oraz analiz chemicznych, jakim poddano kolejną, nieopracowaną dotąd, kategorię zabytków –
fragmenty naczyń szklanych.
Dzięki analizie petrograficznej uzupełniono opis
typologiczny i funkcjonalny zabytków kamiennych.
Ustalono pochodzenie surowca kamiennego.
Dla studiów nad chronologią osady uzyskano nowe
dane w postaci trzech dat radiowęglowych z próbek
węgli drzewnych oraz kości zwierzęcych10.
Zaprezentowana historia interdyscyplinarnych
badań osady w Nieszawie Kolonii znalazła odzwierciedlenie zarówno w części niniejszej monografii poświęconej badaniom archeologicznym, jak i w części
prezentującej analizy specjalistyczne.

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
Położenie stanowiska na tle budowy
geomorfologicznej i geologicznej
Stanowisko 5 położone jest w zachodniej części
Wyżyny Lubelskiej, na pograniczu dwóch mezoregionów: Małopolskiego Przełomu Wisły i Wzniesień
Urzędowskich (Kondracki 1998). Koryto Wisły znajduje się w odległości 1,5 km od stanowiska (ryc. 1).
Małopolski Przełom Wisły to pas obejmujący dolinę Wisły o szerokości średnio od 1,5 do 10 km, rozciągający się od Annopola na południu do Puław na
północy. Wysokość zboczy doliny Wisły dochodzi do
60–80 m.
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Wzniesienia Urzędowskie, zajmujące południowo-zachodnią część Wyżyny Lubelskiej, osiągają 200–
270 m n.p.m. Wyżyna jest przecinana przez równoleżnikowo płynące dopływy Wisły: Wyżnicę i Sannę.
Opisywany obszar pokrywają w znacznej części czwartorzędowe piaski i gliny zdeponowane na starszych
utworach kredowych. W obrębie terasy dennej Wisły
występują mady i iły rzeczne.10
Geomorfologiczny charakter okolic stanowiska jest
zdeterminowany przez dwie rzeki: Wisłę i jej prawy
10
Badania wykonał prof. dr hab. Tomasz Goslar w Poznańskim
Laboratorium Radiowęglowym (2015).
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Ryc. 2. Lokalizacja stanowiska i zasięg wykopów archeologicznych na planie warstwicowym (warstwice co 1 m) nałożonym na ortofotomapę (Jakubczak, Szubski 2015)
Fig. 2. Localization of the site and the range of archaeological trenches on the altitude plan (contour lines every 1 m) superimposed onto the orthophotomap (Jakubczak, Szubski 2015)

dopływ Wyżnicę. Koło Józefowa
Wisła przecina warstwy skał, tworząc strome zbocza o wysokości
do 80 m. Na południe od tej miejscowości występuje rozległe obniżenie – dawne rozlewisko Wisły
obecnie wykorzystane przez Wyżnicę. Zachowane zostały tu fragmenty terasy nadzalewowej – granicę wyznacza średnio poziomica
o wartości 140 m n.p.m. Fragment
dolnego odcinka i ujścia Wyżnicy
można traktować zatem jako dużą
dolinę (Wisły) z zachowanymi
szczątkowo fragmentami terasy nadzalewowej. Na wysokości
Nieszawy i Basonii współczesne
koryto Wisły ma szerokość 1 km
(Starkel 2001, s. 102). Badania
geologiczno-geomorfologiczne
prowadzone w tym rejonie wskazują na jego częste zmiany od Ryc. 3. Wizualizacja NMT przedstawiająca położenie stanowiska nr 5 względem
paleomeandru Wisły (Jakubczak, Szubski 2015)
młodszej epoki kamienia po okres
Fig.
3.
Visualization
NMT showing the location of site 5 with respect to the paleorzymski i średniowiecze. W dorzemeander of the Vistula (Jakubczak, Szubski 2015)
czu Wyżnicy stwierdzono występowanie licznych źródeł, ze szczególną koncentracją w okolicach Nieszawy, w rejonie
W kierunku południowym teren unosi się bardzo łaujścia rzeki, które usytuowane są głównie w dnie lub godnie i cypel łączy się z szerokim plateau o wysokości
pod zboczami doliny (Nogaj-Chachaj, 2008, s. 2). 200 m n.p.m., stanowiącym „płat miąższych lessów”
Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, Wzniesień Urzędowskich (Maruszczak 1972, s. 357).
że takie źródła były wykorzystywane przez mieszkań- Plateau pokryte jest piaskami z rozwianych wydm.
ców osady kultury przeworskiej.
W kierunku północno-wschodnim i wschodnim
Osada została założona na zachowanej szczątkowo stok cypla opada wyraźniej, co obecnie wzmocnione
piaszczystej, pierwotnie prawdopodobnie częściowo jest dodatkowo przez fakt, że teren działki, na której
zwydmionej terasie nadzalewowej, na niewielkim, zlokalizowane były wykopy najdalej na wschód (1–
słabo wykształconym cyplu w pobliżu ujścia Wyżnicy 3), został sztucznie obniżony (splantowany) o około
do Wisły – na wprost miejsca, gdzie obie doliny rzecz- 0,5 do 0,8 m. Granicę pomiędzy dwiema działkami
ne łączą się (ryc. 2).
stanowi terasa uprawowa. Powstała ona prawdopoDane geologiczne i historyczne11 oraz kartogra- dobnie w wyniku zarówno zróżnicowanych upraw,
ficzne, a przede wszystkim wykonany na podstawie jak i celowej niwelacji terenu. Na działce zajmującej
danych LiDAR Numeryczny Model Terenu (NMT) dla centralną partię cypla zlokalizowano wykopy badawokolicy stanowiska pokazują, że w czasie funkcjono- cze 4–6 oraz wykonane w 2006 roku – 8–9. Odkryto
wania osada mogła znajdować się nad starorzeczem tu największą koncentrację obiektów. Można przylub wprost nad rzeką (ryc. 3).
puszczać, że procesy erozyjne działają w tym miejscu
Terasa wznosi się na wysokość 135–136 m n.p.m. z mniejszą siłą niż na bardziej stromych stokach: półponad płaskie i podmokłe dno doliny Wyżnicy. Od- nocno-wschodnim i północno-zachodnim. Obecność
kryte obiekty osadnicze koncentrują się na stoku intensywnego osadnictwa w kierunku południowoo ekspozycji północnej. Stok ma długość 95 m i na -zachodnim od centrum cypla potwierdzają wyniki
przestrzeni 2/3 długości opada łagodnie, a następ- eksploracji w ramach wykopów 10 i 11 (por. ryc. 6).
nie gwałtownie do terasy zalewowej wyższej Wisły.
Im bliżej wyraźnego spadku terenu w kierunku
W miejscu gwałtownego spadku jest rozcięty krawę- północnym, tym stan zachowania eksplorowanych
dzią prawdopodobnie o charakterze antropogenicz- obiektów był gorszy. Kierunek erozji stokowej wynym. Od wyraźnie zaznaczonej krawędzi rozciąga się znacza też kierunek, w jakim redeponowane zostały
widok na szeroką terasę zalewową Wyżnicy. Różnica zabytki z epok starszych niż okres rzymski, m.in. zawysokości między wypłaszczeniem cypla a dnem do- bytki krzemienne.
liny wynosi współcześnie około 7 m.
Administracyjnie stanowisko położone jest na
gruntach
wsi Nieszawa Kolonia na obszarze wolnym
11
Ze źródeł historycznych wiadomo, że w miejscu starorzecza
od
zabudowań
i zajętym przez uprawy rolne i sadoww Nieszawie w XV w. istniało jezioro „Moschowsky” (Kuraś 1983,
nicze, rozdzielającym pas dość zwartej zabudowy wsi
s. 159).
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Ryc. 4. Lokalizacja stanowiska na ortofotomapie
Fig. 4. Localization of the site on the orthophotomap

Ryc. 5. Położenie osady na modelu terenu 3D
Fig. 5. Localization of the settlement on a 3D model of the terrain

Nieszawa, skoncentrowanej wzdłuż południowej krawędzi doliny Wyżnicy (ryc. 4, 5).
Stanowisko 5 na tle topografii osadnictwa
ludności kultury przeworskiej na Lubelszczyźnie
W topografii osadnictwa kultury przeworskiej na
Lubelszczyźnie występują wspólne cechy, które można określić następująco:
1) związek osady z terasą rzeki;
2) preferowanie terenów nadzalewowych;
3) preferowanie miejsc, gdzie linia brzegowa krawędzi terasy jest rozwinięta;
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4) preferowanie dużych dolin;
5) preferowanie miejsc naturalnie eksponowanych
krajobrazowo: stoków większych wzniesień w wid
łach rzek i cieków lub w innych miejscach naturalnie
ograniczonych przez wodę;
6) brak uprzywilejowanego kierunku nachylenia
terenu według stron świata przy lokalizacji osad;
7) w większości przypadków brak cmentarzysk
w bezpośrednim sąsiedztwie osad (wg aktualnego
stanu badań).
Jako przykłady osad zlokalizowanych na niewielkich wzniesieniach znajdujących się w strefie dużej
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doliny można wymienić położone tuż nad Wieprzem
osady w Drążgowie, stanowisko 2 (Kokowski 1989b)
i 3 (Castagne, Kokowski 1989). W dolinie rzeki Świnki w rejonie jej ujścia do Wieprza położona jest natomiast duża osada w Sobieszynie, stanowisko 14
(Łuczkiewicz 2008). Charakterystycznie ulokowana
jest również osada przeworska w Tarkawicy (stanowisko 5) – jednozagrodowe osiedle zajęło tam cyplowaty pagór kemowy w widłach Wieprza i Tyśmienicy
(Juściński 2004).
Charakterystyka litologiczna
Na terasie nadzalewowej i częściowo na wysoczyz
nach dominują gleby piaszczyste – bielice o różnym
stopniu degradacji. Na dużych partiach wysoczyznowych występują rędziny. W dolinach Wyżnicy i Wisły
dominują mady i gleby hydromorficzne (Nogaj-Chachaj 2008, s. 4).
Stanowisko 5 i inne, między innymi wymienione
osady kultury przeworskiej na Lubelszczyźnie, zajmują tereny z glebami piaszczystymi. Wydaje się, że
taki typ lekkich gleb był preferowany przez przedstawicieli tej kultury. Uwarunkowania środowiskowe
stanowią niezbędne tło dla charakterystyki gospodarki żywnościowej osady, zwłaszcza rolnictwa, a także
budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
osiedla. Te aspekty zostaną omówione w kolejnych
rozdziałach pracy, poświęconych wyżej wymienionym zagadnieniom. W tym miejscu przedstawiony
zostanie jedynie krótki, uproszczony opis litologiczny
wypełnisk obiektów archeologicznych, aby uzupełnić
charakterystykę obiektów przedstawioną w rozdziale
Katalog źródeł archeologicznych. Zrezygnowano tam
ze standardowego opisu warstw w obrębie obiektów
i przestrzeni międzyobiektowej na rzecz wymieniania
jedynie cech podłoża glebowego o pochodzeniu antropogenicznym, na przykład obecności polepy.
Charakterystykę litologiczną typowego profilu
obiektu mieszkalnego ze stanowiska 5 można przedstawić następująco: 1) oranina, piasek drobnoziarnisty, barwa brązowa, drobne korzenie roślin (humus);
2) piasek drobno- i średnioziarnisty, zbity, barwa brązowo-czarna, fragmenty pomarańczowo wypalonej
polepy i węgli drzewnych o różnym stopniu nasycenia
(wypełnisko obiektu); 3) piasek drobny i średnioziarnisty barwy żółto-czarno-brązowej, przemieszany
(poziom wmywania); 4) piasek drobno- i średnioziarnisty, żółty (calec).
Charakterystyka warstwy kulturowej: 1) oranina, piasek drobnoziarnisty, barwa brązowa, drobne korzenie roślin (humus); 2) warstwa kulturowa,
barwa brązowo-czarna, drobne ilości węgli, drobne
fragmenty pomarańczowo wypalonej polepy, piasek
drobno- i średnioziarnisty (wypełnisko obiektu);
3) piasek drobny i średnioziarnisty barwy żółto-czarno-brązowej, przemieszany (poziom wmywania); 4)
piasek drobno- i średnioziarnisty, beżowo-żółty (calec).
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Środowisko geograficzne a podstawowe zajęcia
ludności zamieszkującej osadę w Nieszawie
Kolonii w okresie rzymskim
Wzajemne oddziaływanie człowieka i środowiska naturalnego jest widoczne w kontekście analizy
różnych dziedzin gospodarki żywnościowej mieszkańców osady w okresie rzymskim. Wisła i Wyżnica
dostarczały wody, ale też częściowo determinowały
podstawy gospodarki, powodując zwiększenie roli
rybołówstwa (por. Ratajczak, Piskorska, Stefaniak
w tym tomie; Witkowski w tym tomie).
Wisła była też ważnym szlakiem komunikacyjnym
i handlowym. Odzwierciedlają to między innymi znalezione na terenie osady importowane ozdoby czy
monety (patrz rozdziały: Ceramika..., Zabytki metalowe). Miejscowość Basonia – znana jako miejsce odkrycia depozytu bursztynów z okresu wędrówek ludów – znajduje się w odległości 2 km od stanowiska 5
(Stasiak-Cyran 2015, s. 177).
Na podstawie badań archeobotanicznych, w wyniku których ustalono preferowany przez mieszkańców
osiedla zestaw roślin uprawnych i dziko rosnących,
można wysnuć wnioski, że pola uprawne zakładane były na glebach dość żyznych, głównie na terasie
nadzalewowej Wisły. W materiale roślinnym tereny
wilgotne związane z terasą zalewową zaznaczają się
słabo, co wyraźnie wskazuje na kierunki eksploatacji
środowiska (Wasylikowa, Stasiak-Cyran, Cywa 2010,
s. 136). Poza areałami pól uprawnych o bliżej nieznanej wielkości12 osadę otaczały lasy, w których zbierano maliny i jeżyny. Kompleksy leśne dostarczały
także drewna. Analiza węgli drzewnych wykazała, że
jako materiał opałowy służyły najczęściej dąb i sosna
(tamże, s. 133).
Typ hodowli określony na podstawie badań archeo
zoologicznych (por. Ratajczak, Piskorska, Stefaniak
w tym tomie) pomaga odtworzyć obraz środowiska
naturalnego w okresie funkcjonowania osady kultury
przeworskiej. Wśród znalezionych szczątków ssaków
dzikich większość, jak jeleń szlachetny, sarna, borsuk
i lis, związana była ze środowiskiem lasów i ich pobrzeży. Duża liczba szczątków przeżuwaczy dowodzi
natomiast, że w pobliżu osady, obok zwartych terenów leśnych, obecne były rozległe obszary otwarte,
na których można było prowadzić wypas. Zarejestrowano także kości zwierząt związanych z obszarami
wodnymi i terenami podmokłymi: ryb, płazów, żółwia błotnego, bobra i łosia.
Uzupełnieniem obrazu środowiska naturalnego
jako zaplecza gospodarczego dla mieszkańców osady
są także dane potwierdzające eksploatację pobliskich
złóż gliny do wyrobu naczyń, których fragmenty pod12
W wyniku opracowania Numerycznego Modelu Terenu na
podstawie danych LiDAR dla otoczenia stanowiska 5 zadokumentowano na powierzchni około jednego hektara zachowane pozostałości niskich wałów układających się w nieregularne prostokąty
o wymiarach 15–20 na 25–30 m, które przypominają wyglądem
tzw. Celtic fields (Jakubczak, Szubski 2015, s. 8). Dane te wymagają
jednak weryfikacji terenowej.

17

dano analizie archeoceramologicznej. Porównując
wybrane próbki ceramiki ze współcześnie pobranymi
próbkami gliny z terasy zalewowej Wyżnicy, w miejscu istniejącej do dziś cegielni (Rybitwy), stwierdzono, że surowiec do wyrobu części ręcznie lepionych
naczyń kultury przeworskiej pochodzi z tego miejsca
(por. Daszkiewicz, Schneider, Bobryk w tym tomie).

W innych dziedzinach wytwórczości środowisko
naturalne również odgrywało ważną rolę – lasy dostarczały materiału budulcowego oraz opałowego
do pieców i palenisk metalurgicznych, a płynąca tuż
obok stanowiska rzeka i źródła umożliwiały łatwy
dostęp do wody.

KATALOG ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH
Metody eksploracji i opisu źródeł
Opis obiektów wraz z opisem zarejestrowanych
w nich źródeł ruchomych przeprowadzono według
następujących zasad:
W lokalizacji obiektów podano symbole arów
zgodnie z siatką arową przygotowaną dla stanowiska
na bazie planu sytuacyjno-wysokościowego (Medak,
Niedźwiedź 1998). Następną informacją lokalizacyjną jest numer wykopu szerokopłaszczyznowego,
a w przypadku wykopów 4–11 (sezony wykopaliskowe 1998–2008) dodatkowo symbole literowe, jakimi
oznaczano jednostki eksploracyjne przestrzeni pozaobiektowej – sektory (o wymiarach 5 x 5 m).
W dwóch pierwszych sezonach badań (Misiewicz,
Polańska 1997; Misiewicz 1998) struktury zarejestrowane początkowo jako obiekty archeologiczne były
często w trakcie eksploracji weryfikowane negatywnie, czego skutkiem są luki w numeracji prezentowanych w katalogu obiektów.
Niektóre obiekty nie zostały do końca wyeksplorowane (dotyczy to głównie dwóch pierwszych sezonów
badań), co wynika ze specyficznych warunków lokalizacji stanowiska, to jest kolizji wykopów archeologicznych z uprawami wieloletnimi (sadami), a także było
związane z niwelacją terenu (w strefie wykopów 1–3,
ryc. 2). W takich przypadkach informacja o stopniu
rozpoznania znalazła się w opisie obiektu.
Określenia funkcjonalne i typologiczno-funkcjonalne stosowano zgodnie z typologią obiektów mieszkalnych A. Michałowskiego (2011) oraz terminologią
przyjętą dla obiektów osadowych kultury przeworskiej
(m.in. Jadczykowa 1983; Pyrgała 1972). Szczegółowa
analiza obiektów została przedstawiona w rozdziale
Analiza typologiczno-funkcjonalna... Dużą grupę stanowią obiekty z konstrukcjami słupowymi, czego pozostałością są dołki (jamy) po słupach. W tych przypadkach, gdzie powiązano obiekt z występującymi
w jego zasięgu lub sąsiedztwie dołkami posłupowymi,
nie nadawano każdej jednostce oddzielnych numerów,
tylko stosowano jeden wspólny numer obiektu, dodając dla każdego dołka posłupowego indywidualne
symbole literowe.
Opis obiektów zawiera określenie ich kształtu
w przekroju poziomym (terminy: zarys, plan, kształt)
oraz w przekroju pionowym (profil). Przy opisach
przekroju pionowego obiektów podawana wartość
miąższości obiektów dotyczy wypełniska mierzone-
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go od poziomu pierwszej rejestracji (wyróżnienia
obiektu).
Charakteryzując wypełniska, ograniczono się do
określenia stopnia nasycenia ziemi elementami związanymi z konstrukcją czy sposobem użytkowania
obiektu, na przykład kamieniami, polepą czy śladami
działania ognia (węgle drzewne, popiół). Nie charakteryzowano koloru czy typowych cech glebowych
ziemi. Podstawowe informacje o podłożu glebowym
znajdują się w rozdziale Środowisko geograficzne.
Ceramika naczyniowa stanowi najliczniejszą kategorię zabytków – 29 620 sztuk. W związku z bardzo
dużą ilością masowego materiału ceramicznego zarejestrowanego w obiektach – jest to 50% ogółu ceramiki – w opisach katalogowych wyróżniono tylko całe
lub zrekonstruowane w większej części formy naczyń.
Pozostały materiał ceramiczny został opisany w rozdziale Ceramika: technologia, typologia, zdobienie.
Zdecydowana większość ceramiki naczyniowej
to naczynia lepione w ręku (98,5%). Sposób formowania naczynia został więc zaznaczony wyłącznie
w przypadku ceramiki wykonanej przy użyciu koła
garncarskiego. Pozostałe fragmenty i naczynia są,
w domyśle, lepione w ręku.
Dużą część masowego materiału zabytkowego
stanowi polepa, którą zbierano niemal wyłącznie
z wypełnisk obiektów (4488 sztuk). Na etapie dokumentacji polowej polepa była zliczana na sztuki, a nie
ważona. Taką formę systematyki utrzymano w opisie
katalogowym. Inwentaryzowano bryłki polepy o kubaturze co najmniej 1 cm3. W opisie wyróżniono polepę konstrukcyjną, czyli z odciskami drewna (deski,
patyki) z konstrukcji obiektu oraz narożniki i inne
fragmenty noszące ślady specjalnego formowania
(por. ryc. 13).
W przypadku opisu kości zwierzęcych zarejestrowanych w obiektach podano dane ilościowe oraz
podstawowe informacje odnoszące się do określonego gatunku, wykorzystując wyniki analiz archeozoologicznych (opracowania w tym tomie).
Stan zachowania zabytków nie został opisany
(pewne informacje zamieszczono tylko przy danych
metrycznych). Większość zabytków została zilustrowana, więc ich stan zachowania został przedstawiony rysunkowo.
W opisach zabytków wydzielonych (charakterys
tycznych) znalazły się dane metryczne (przynajmniej
jeden wymiar), surowcowe oraz określenie typolo-
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giczne z odwołaniem do następujących klasyfikacji:
fibule wg O. Almgrena (1923), okucia końca pasa wg
R. Madydy-Legutko (2011), szpile wg B. Beckmann
(1966), grzebienie wg S. Thomas (1960), paciorki
szklane wg M. Tempelmann-Mączyńskiej (1985),
groty wg P. Kaczanowskiego (1995), narzędzia kowalskie wg A. Kokowskiego (1981), typy naczyń
formowanych przy pomocy koła garncarskiego wg
H. Dobrzańskiej (1990a i b) i J. Rodzińskiej-Nowak
(2006). W przypadku ceramiki lepionej w ręku w opisie zastosowano terminologię opartą na grupach
bazowych naczyń, czego podstawą były wskaźniki
makromorfologiczne, odnoszące się do wielkości naczynia oraz proporcji, to jest stosunku średnicy wylewu do wysokości. Jako kolejną ważną cechę opisu
form ceramicznych zastosowano określenie stopnia
profilacji naczynia w strefie wylewu, brzuśca i dna.
Szczegółowy opis poszczególnych wyróżnionych
typów zastał przedstawiony w rozdziale Ceramika:
technologia, typologia, zdobienie.
Do opisu katalogowego obiektów zostały wykorzystane wyniki następujących analiz przyrodniczych i fizykochemicznych: archeobotanicznej (Wasylikowa,
Cywa, Stasiak-Cyran 2010, s. 117–138); petrograficznej (Gazda 2016 w tym tomie); technologicznej
ceramiki (dalej: analiza „ceramologiczna”) (Stasiak-Cyran, Pawlikowski, Szperkowska 2010, s. 89–100
oraz Daszkiewicz, Schneider, Bobryk w tym tomie);
metaloznawczej zabytków żelaznych oraz chemicznej
przedmiotów ze stopu miedzi (Biborski, Stępiński, Biborski w tym tomie); chemicznej zabytków szklanych
(Biborski, Biborski w tym tomie); archeozoologicznej
(Ratajczak, Piskorska, Stefaniak w tym tomie), badania szczątków ryb (Witkowski w tym tomie).
Chronologia względna została podana zgodnie ze
schematem opracowanym przez H. J. Eggersa i K. Godłowskiego. Wymieniono daty absolutne otrzymane
z badań termoluminescencyjnych ceramiki TL (Kusiak, Rychter, Stasiak-Cyran 2011, s. 359–368) – dla
ośmiu obiektów, oraz datowania radiowęglowego 14C
(Goslar 2015) – dla trzech obiektów.
Katalog
Schemat prezentacji opisów katalogowych:
A. Lokalizacja, poziom wyróżnienia obiektu
B. Plan
C. Profil
D. Wypełnisko – charakterystyka
E. Zabytki masowe
F. Zabytki wydzielone
G. Badania interdyscyplinarne
H. Chronologia
Obiekt 1 – palenisko. Tabl. II
A.	Ar 60/100, wykop 1, zarejestrowany na poziomie
28 cm.
B.	Zarys nieregularnie owalny, o wym. 0,7 x 1,5 m.
Dwie warstwy bruku kamiennego o nieregularnym
układzie. Część W obiektu niedostępna do badań.
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C.	Profil nieckowaty, miąższość ok. 0,3 m.
D.	Skupiska kamieni i polepy.
E.	3 niecharakterystyczne fragmenty ceramiki. 69 koś
ci zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki:
bydło, owca/koza, koń).
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 3 – prawdopodobnie część obiektu wziemnego o konstrukcji słupowej (mieszkalnego?)
– nr 43, zarejestrowanego i zbadanego w wykopach 4/1998 i 9/2006. Tabl. II
A.	Ar 50/100, wykop 1/1996. Obserwacja w obrębie
wykopu 1 została zakłócona poprzez wykop sondażowy nr 1 z 1986 r. Rozpoznanie obiektu kontynuowano w wykopie 4/1998 sektor H i 9/2006
sektor H3 i H4. Jednostki 3 i 5 plus obiekt 43, eksplorowany w 1998 i 2006 r., to najprawdopodobniej jeden obiekt półziemiankowy.
B.	W ramach nieregularnego zarysu obiektu zarejestrowano kolisty dołek posłupowy o śr. 0,25 m.
C–H. Dalsza część opisu katalogowego przy obiekcie 43.
Obiekt 4 – jama gospodarcza. Tabl. III
A.	Ar 70/100, wykop 1, zarejestrowany na poziomie
36 cm.
B.	Zarys owalny, wym. 0,35 x 1 m. Około połowa
obiektu (część W) niedostępna do badań.
C.	Profil zaokrąglony, miąższość obiektu 0,4 m.
D.	W wypełnisku obecne bryłki polepy.
E.	5 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterys
tyczny. 1 kość zwierzęca (bydła). 64 bryły polepy,
w tym 13 z odciskami konstrukcji.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 5 – prawdopodobnie część obiektu wziemnego o konstrukcji słupowej (mieszkalnego?) –
nr 43, zarejestrowanego i zbadanego w wykopach
4/1998 i 9/2006. Tabl. II
A.	Ar 50/100, wykop 1/1996. Obserwacja w obrębie
wykopu 1 została zakłócona poprzez wykop sondażowy nr 1 z 1986 r. Rozpoznanie obiektu kontynuowano w wykopie 4/1998 sektor H i 9/2006
sektory H3 i H4. Jednostki 3 i 5 plus obiekt 43, eksplorowany w 1998 i 2006 r., to najprawdopodobniej jeden obiekt półziemiankowy.
B–H. Dalsza część opisu katalogowego przy obiekcie 43.
Obiekt 8 – jama gospodarcza. Tabl. II
A.	Ar 50/90, wykop 1, odkryty na poziomie 27 cm.
B.	Zarys kolisty, śr. 0,65 m.
C.	Profil nieckowaty. Miąższość 0,3 m.
D.	W wypełnisku skupisko kamieni, ceramiki i polepy.
E.	12 fragmentów ceramiki, w tym 4 charakterys
tyczne. 14 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane
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oraz gatunki: świnia; ryby). 12 brył polepy, w tym
5 z odciskami konstrukcji.
F.	 1. Prostopadłościenna osełka z piaskowca, dł. 8,3 cm;
2. Fragment misy wykonanej na kole garncarskim.
Tabl. CV: 3, LV: 1.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną oraz petrograficzną narzędzia kamiennego.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 13 – jama gospodarcza. Tabl. I
A.	Ar 60/100, wykop 1, odkryty na poziomie 37 cm.
B.	Zarys owalny. Zachowane wymiary to 0,8 x 0,3 m.
Obiekt w części E zniszczony wykopem sondażowym S5/1986, w części W niedostępny do badań.
C.	Profil niezarejestrowany.
D.	W wypełnisku wystąpiła polepa oraz węgle drzewne.
E.	16 fragmentów ceramiki, w tym 4 charakterystyczne. 2 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło). 6 brył polepy.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 15 – obiekt wziemny z konstrukcją słupową (mieszkalny lub produkcyjny: tkalnia?).
Tabl. III
A.	Ar 70/100, wykop 1, odkryty na poziomie 30 cm.
B.	Zarys prostokątny, dłuższy bok zorientowany wzdłuż
osi W–E. Wymiary 4,20 x 2,50 m. Przy narożniku NE
niewielkie palenisko z brukiem kamiennym. Na poziomie 47 cm zarejestrowano 6 dołków po słupach
(A–F) o śr. 0,1 do 0,3 m ułożonych równoleżnikowo
w części centralnej obiektu.
C.	Profil nieckowaty, dno płaskie.
D.	W wypełnisku wystąpiła polepa, w rozdrobnieniu
i w skupiskach (w części centralnej), oraz węgle
drzewne. Miąższość 0,50 m.
E.	710 fragmentów ceramiki, w tym 171 charakterystycznych (tabl. LVI: 1–5). 188 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/koza, zając, żaba, małż; ryby [leszcz]).
81 brył polepy, w tym 34 z odciskami konstrukcji.
F.	1. Pilnik żelazny, dł. 16,8 cm, maks. szer. 1 cm.
2. Zatyczka do przędzy w formie skręconego drucika z żelaza, dł. 5 cm. 3. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr. 3,5 cm, wys. 3 cm. 4. Miseczka ostro
profilowana prawdopodobnie z zaokrąglonym
dnem, śr. wylewu 15,5 cm. Tabl. LV: 5, 6, 7, LVI: 6.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Faza B2.
Obiekt 16 – jama posłupowa? Tabl. IV
A.	Ar 60/100, wykop 1, odkryty na poziomie 27 cm.
B.	Kolisty w planie, o śr. 0,3 m.
C.	Profil niezarejestrowany.
D.	Wyraźne zaciemnienie, na którego obrzeżach znajdowały się duże kamienie.
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E.	Brak zabytków masowych.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	
Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski?
Obiekt 17 – jama gospodarcza. Tabl. IV
A.	Ar 50/100, wykop 1, odkryty na poziomie 27 cm.
B.	Kolisty w planie, o śr. 0,6 m.
C.	Profil nieregularny, odwrotnie stożkowaty, miąższość obiektu, 0,25 m.
D.	W wypełnisku nieznaczna ilość polepy i węgli
drzewnych.
E.	Brak zabytków masowych.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	
Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski?
Obiekt 18 – jama gospodarcza. Tabl. IV
A.	Ar 60/100, wykop 1, odkryty na poziomie 70 cm.
B.	Zarys owalny, o śr. ok. 2,6 m. Obiekt w części SE
zniszczony wykopem sondażowym S5/1986,
w części W niedostępny do badań.
C.	Profil nieckowaty. Część spągowa obiektu nierozpoznana.
D.	W wypełnisku wystąpiła polepa oraz węgle drzewne.
E.	57 fragmentów ceramiki, w tym 10 charakterys
tycznych. 22 kości zwierzęce (niezidentyfikowane
oraz gatunki: świnia, owca/koza).
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 20 – jama gospodarcza. Tabl. IV
A.	Ar 80/100, wykop 1, odkryty na poziomie 38 cm.
B.	Zarys nieregularny. Część N obiektu poza zasięgiem wykopu 1, następnie niezarejestrowana
w wykopie 2. Wymiary części zbadanej 1,1 x 0,6 m.
C.	Profil niezarejestrowany.
D.	W wypełnisku wystąpiła polepa oraz węgle drzewne.
E.	
6 niecharakterystycznych fragmentów naczyń.
24 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia).
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 21 – obiekt wziemny o konstrukcji słupowej (mieszkalny), 6 słupów. Tabl. V
A.	Ar 70/100, wykop 1, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	W rzucie prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami, zorientowany według osi W–E. Wymiary: zachowana długość 4,4 m, szer. 4,2 m. W części zachodniej na dł. ok. 1 m obiekt zniszczony wykopem
sondażowym S2/1986. Na gł. ok. 76 cm w części E
zarejestrowano spągi 6 jamek po słupach o śr. od
0,1 do 0,3 m.
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C.	W profilu lekko skośne ścianki boczne i płaskie
dno. Miąższość wypełniska 1 m.
D.	Wypełnisko nasycone węglami drzewnymi, szczególnie w centralnej części (palenisko o śr. 0,8 m)
oraz polepą.
E.	869 fragmentów ceramiki, w tym 231 charakterystycznych (tabl. LVII: 3). 195 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza, bóbr; ryby; ptaki). 67 brył polepy,
w tym 33 z odciskami konstrukcji.
F.	 1. Fibula żelazna z trapezowatą nóżką, typu A.181,
dł. 7,5 cm, wys. kabłąka 2,3 cm, maks. szer. nóżki
1,2 cm, szer. sprężyny 3 cm. 2. 2 fragmenty wąskich
przedmiotów żelaznych, dł. 4 i 5 cm. 3. Przęślik
dwustożkowaty gliniany, zachowany w połowie,
śr. 2,6 cm, wys. 2,6 cm. 4. Fragment stożkowatego
ciężarka glinianego. 5. Gliniane naczynko miniaturowe, z zaznaczonym załomem brzuśca, śr. wylewu 5,5 cm, wys. 3,5 cm. 6. Gliniane naczynko miniaturowe, doniczkowate, śr. wylewu 6,3 cm, wys.
3,8 cm. Tabl. LVII: 1, 2, 4.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Faza C1a.
Obiekt 22 – palenisko?. Tabl. III
A.	Ar 80/100, wykop 2, odkryty na poziomie 38 cm.
B.	Rzut kolisty, o śr. 1 m.
C.	Profil u-kształtny. Miąższość 1 m.
D.	W wypełnisku wystąpiły drobne kamienie i polepa.
E.	17 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne. 4 kości zwierzęce (gatunki: świnia, owca/koza;
ryby). 88 brył polepy, w tym 32 z odciskami konstrukcji.
F.	1. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr. 3,8 cm,
wys. 3 cm. 2. 1 fragment brzuśca naczynia zasobowego, obtaczanego, zdobionego dwiema szerokimi liniami rytymi. Tabl. LVII: 5–7.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 23 – obiekt wziemny o konstrukcji słupowej (mieszkalny?), 8 słupów. Tabl. VI
A.	Ar 100/100 i 100/90, wykop 3, zarejestrowany na
poziomie 20 cm.
B.	W rzucie obiekt kolisty, śr. 4 m. W części S znajdowało się palenisko o nieregularnym kształcie, śr.
1 m. Na poziomie 45 cm kolejne palenisko zarejestrowano w centralnej części obiektu. W spągowej
części jamy zadokumentowano ślady po 8 słupach
o śr. 0,2 do 0,6 m skupionych po 2 w części N oraz
1 w części S.
C.	W profilu ścianki skośne, dno płaskie. Miąższość
0,65 m.
D.	Wypełnisko nasycone polepą i węglami drzewnymi. W palenisku, obok polepy, skupisko drobnych
kamieni.
E.	960 fragmentów ceramiki, w tym 227 charakterystycznych (tabl. LVIII: 3, LIX: 1–5, LX: 3). 268 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki:

Charakterystyka osady...

bydło, świnia, owca/koza, koń, sarna, zając, pies,
małż; ryby). 97 brył polepy, w tym 32 z odciskami
konstrukcji.
F.	1. Kamień szlifierski z piaskowca w formie silnie
wydłużonego prostopadłościanu, dł. 21,5 cm.
2. Garnek jajowaty nieprofilowany, śr. wylewu
21 cm, wys. 32,4 cm. 3. Waza wyraźnie profilowana z wylewem zaznaczonym rowkiem, śr. wylewu
20 cm, wys. 13 cm. 4. Waza wyraźnie profilowana, z uchem, śr. wylewu 12 cm, wys. 11 cm. 5. Miseczka ostro profilowana zdobiona na brzuścu nacięciami i trójkątami wypełnionymi dołkami, śr.
15 cm, wys. 6 cm. Tabl. LVIII: 1, 2; LX: 1, 2; CVI: 1.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, petrograficzną narzędzia kamiennego oraz ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 24 – jama gospodarcza. Tabl. V
A.	Ar 80/90, wykop 2, rów 1, zarejestrowany na poziomie 25 cm.
B.	Zarys nieregularnie owalny, śr. 2 m. Około połowa
obiektu (część S) niedostępna do badań (uprawy
wieloletnie).
C.	Profil niezarejestrowany.
D.	Wypełnisko zawierające węgle drzewne.
E.	16 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne. 4 kości zwierzęce (niezidentyfikowane i gatunki: bydło). 2 bryły polepy.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 25 – palenisko. Tabl. VII
A.	Ar 80/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	W rzucie obiekt nieregularnie owalny, śr. 1,6 m.
C.	Obiekt uchwycony w warstwie spągowej. Zarejestrowano warstwę rozproszonego bruku kamiennego.
D.	Na poziomie kamieni znajdowała się polepa i węgle drzewne.
E.	10 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny. 18 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane i gatunki: bydło). 3 bryły polepy.
F.	1. Przęślik gliniany dwustożkowaty, zniekształcony przez ogień, śr. 4 cm, wys. 2,8 cm. Tabl. LX: 4.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 26 – jama magazynowa. Tabl. X
A.	Ar 80/100, wykop 2. Zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	Kształt kolisty, śr. 1,3 m. Obiekt we fragmencie
w części N zniszczony wykopem sondażowym
S3/1986, a w części W niedostępny do badań.
C.	Profil u-kształtny: ścianki boczne pionowe, dno zaokrąglone. Głębokość 2 m.
D.	Wypełnisko nasycone rozdrobnioną polepą i węglami drzewnymi.
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E.	41 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne. 22 kości zwierzęce (niezidentyfikowane ssaki
i mięczaki: ślimaki). 5 brył polepy.
F.	1 fragment wylewu naczynia zasobowego, obtaczanego, zdobionego dwiema liniami rytymi. Tabl.
LX: 5.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 27 – jama gospodarcza. Tabl. VIII
A.	Ar 80/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	W rzucie kształt nieregularny, wymiary 1 x 0,6 m.
C.	Profil nieregularny, miąższość 0,5 m.
D.	Wypełnisko z niewielkim udziałem rozdrobnionej
polepy.
E.	4 fragmenty ceramiki niecharakterystycznej.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 28 – jama gospodarcza. Tabl. VIII
A.	Ar 90/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	Zarys kolisty, śr. 0,8 m.
C.	Profil nieckowaty, gł. 0,5 m.
D.	Wypełnisko z niewielkim udziałem rozdrobnionej
polepy.
E.	3 fragmenty ceramiki niecharakterystycznej.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 29 – jama magazynowa. Tabl. VIII
A.	Ar 90/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	W rzucie kształt nieregularnie owalny, śr. ok. 1,8 m.
Część W obiektu zniszczona przez wykop sondażowy S4/1986, a krawędź E jamy przez drzewo.
C.	Profil niezarejestrowany.
D.	Wypełnisko z polepą w rozdrobnieniu i bryłach.
E.	2 fragmenty ceramiki niecharakterystycznej. 19 kości
zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia). 23 bryły polepy, w tym 20 z odciskami
konstrukcji.
F.	1. Fragment grzebienia kościanego jednowarstwowego typu A wg Thomas, wys. 4 cm. Tabl. LX: 6.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Faza B2.
Obiekt 30 – jama gospodarcza. Tabl. VI
A.	Ar 80/90, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	W rzucie obiekt kolisty, o śr. 0,8 m.
C.	Profil nieckowaty. Miąższość 0,3 m.
D.	W wypełnisku wystąpiły bryły polepy i luźne kamienie.
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E.	7 fragmentów ceramiki, w tym 2 charakterystyczne. 1 kość zwierzęca (świnia). 19 brył polepy,
w tym 4 z odciskami konstrukcji.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 31 – jama gospodarcza (lub dołek posłupowy). Tabl. IV
A.	Ar 90/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	W rzucie obiekt owalny, śr. 0,6 m. Część S obiektu
zniszczona przez wykop sondażowy S4/1986.
C.	Profil niezarejestrowany.
D.	Wypełnisko z niewielkim udziałem rozdrobnionej
polepy.
E.	11 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 32 – dołek posłupowy? Tabl. I
A.	Ar 80/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	Zarys kolisty, śr. 0,5 m.
C.	Dno płaskie.
D.	Wypełnisko z niewielkim udziałem rozdrobnionej
polepy.
E.	Brak zabytków masowych
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących obiektu.
H.	Okres rzymski?
Obiekt 33 – jama gospodarcza. Tabl. I
A.	Ar 80/100, wykop 2, zadokumentowany na poziomie 38 cm.
B.	Zarys owalny, śr. 0,4 m. Obiekt częściowo zniszczony przez drzewo.
C.	Profil niezadokumentowany.
D.	W wypełnisku zarejestrowano polepę.
E.	3 fragmenty ceramiki, w tym 2 charakterystyczne.
1 kość zwierzęca (niezidentyfikowana).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 34 – jama gospodarcza. Tabl. VII
A.	Ar 80/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	Kształt owalny, śr. 0,9 m.
C.	Profil u-kształtny, dno zaokrąglone. Miąższość jamy
0,4 m.
D.	W wypełnisku znajdowały się pojedyncze kamienie.
E.	28 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne. 2 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło). 1 bryła polepy.
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F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 35 – dołek posłupowy? Tabl. VII
A.	Ar 80/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	Kształt nieregularnie owalny, o wymiarach 0,6
x 0,8 m.
C.	Profil niezadokumentowany.
D.	W wypełnisku nieznaczna ilość polepy i węgli
drzewnych.
E.	Brak zabytków masowych
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski?
Obiekt 36 – jama gospodarcza. Tabl. VII
A.	Ar 80/100, wykop 2, zarejestrowany na poziomie
30 cm.
B.	W rzucie poziomym kształt kolisty, śr. 0,7 m.
C.	Profil nieckowaty, dno płaskie.
D.	W wypełnisku nieznaczna ilość polepy i węgli
drzewnych.
E.	5 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
1 kość zwierzęca (niezidentyfikowana).
F.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
G.	Brak zabytków wydzielonych.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 37 – jama gospodarcza. Tabl. X
A.	Ar 90/100 i 100/100, wykop 2, zarejestrowany na
poziomie 30 cm.
B.	Kształt kolisty, śr. 1,4 m.
C.	Profil niezadokumentowany.
D.	W wypełnisku nieznaczna ilość polepy i węgli
drzewnych, nagromadzonych w centrum jamy.
E.	5 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny. 4 kości zwierzęce (niezidentyfikowane). 4 bryły polepy, w tym 1 z odciskami konstrukcji.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 38 – jama gospodarcza. Tabl. IX
A.	Ar 50/110, wykop 4, sektor H, zarejestrowany na
gł. 20 cm.
B.	Nieregularny kształt. Wymiary: 2 x 0,7 m.
C.	Profil nieregularny, dwuczłonowy – w części W
dno na gł. 0,8 m, a w części E na 0,64 m.
D.	Wypełnisko dwudzielne, w części stropowej obecne rozproszone kamienie.
E.	102 fragmenty ceramiki, w tym 9 charakterystycznych (tabl. LV: 2). 1 fragment naczynia wykonanego na kole garncarskim. 4 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia; ptaki).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
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G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 39 – palenisko, związane funkcjonalnie
z obiektem mieszkalnym 48. Tabl. IX
A.	Ar 50/110 i 60/110, wykop 4, sektory: F, G, zarejestrowany na gł. 20 cm.
B.	Skupisko nieregularnie ułożonych kamieni, o śr.
ok. 0,7 m.
C.	Po zdjęciu kamieni nie zaobserwowano wyraźnych
granic obiektu.
D.	Jedna warstwa bruku kamiennego.
E.	15 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny. 9 kości zwierzęcych (gatunki: owca/koza).
1 bryła polepy.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 40 – palenisko. Tabl. X
A.	Ar 50/110, wykop 4, sektor G, odsłonięty na poziomie 20 cm.
B.	Owalne w kształcie skupisko kamieni. Średnica 1,4 m.
C.	Profil nieregularny, miąższość 0,2 m.
D.	Poniżej poziomu bruku kamiennego wystąpiła
warstwa przesycona węglami i popiołem.
E.	92 fragmenty ceramiki, w tym 15 charakterystycznych (tabl. LXI: 2–4, 7). 12 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, jeleń). 6 brył polepy.
F.	1. Fragment fibuli brązowej ze zdobieniem z karbowanego drutu na końcu nóżki, grupa VI Almgrena,
dł. 2,2 cm. 2. Haczyk żelazny do wędki, dł. 11 cm.
3. Garnek o zaokrąglonym brzuścu i wydatnym
wylewie. Tabl. LXI: 1, 5, 6.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Faza C2.
Obiekt 41 – obiekt gospodarczy lub produkcyjny,
zespół jam (41A-G). Tabl. XI
A.	Ar 60/110, wykop 4, sektor G, zarejestrowany na
gł. 20 cm.
B.	Koncentracja kamieni na przestrzeni ok. 10 m2. Na
poziomie 30 cm wystąpiło kolejne skupisko kamieni, ułożonych centralnie w stosunku do poprzedniego. Na gł. 54 cm obiekt składał się z 7 niewielkich kolistych w rzucie jam (41A-G) o śr. od 0,34
do 0,56 m.
C.	W profilach dna płaskie: A, B, F lub zaokrąglone: C,
D, E, ewentualnie dwudzielne: G.
D.	W wypełniskach jam (głównie w E) wystąpiły skupiska polepy.
E.	603 fragmenty ceramiki, w tym 121 charakterystycznych. 1 fragment wylewu naczynia wykonanego na kole garncarskim (tabl. LXI: 8, LXII: 1, 2,
7–9). 82 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, świnia, owca/koza, sarna, jeleń).
69 brył polepy.
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F.	1. Połowa przęślika glinianego dwustożkowatego,
śr. 4,7 cm, wys. 1,6 cm. 2. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr. 2,5 wys. 1,4 cm. 3. Fragment szydła
lub szpili z kości, dł. 4,7 cm. 4. Garnek z wyraźnie
zaznaczonym załomem brzuśca i wychylonym wylewem. Tabl. LXII: 3–6.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną oraz ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 42 – zespół gospodarczy, z konstrukcją słupową (42A-I). Tabl. XII
A.	Ar 80/110, wykop 4, sektor A, poziom odkrycia –
28 cm.
B.	Nieregularny, wydłużony kształt, o orientacji NW–
SE. Wymiary: 2,4 x 1,7 m. Koliste zarysy 9 dołków
posłupowych z konstrukcji otaczającej jamę: na
zewnątrz obiektu: A, B, G, H, I na linii ścian: C, F
i wewnątrz: D, E.
C.	Profil nieregularny. Miąższość maksymalnie do
0,8 m.
D.	W centralnej części jamy dwie koncentracje: ziemi
z popiołem oraz ziemi z węglem drzewnym.
E.	339 fragmentów ceramiki, w tym 47 charakterystycznych (tabl. LXIII: 1–5). 76 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza, koń; ryby; ptaki). 15 brył polepy.
F.	1. Ciężarek gliniany, stożkowaty, z bruzdą po nici?,
wys. zachowana 7,5 cm. Tabl. LXIII: 6.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 43 – obiekt wziemny o konstrukcji słupowej (mieszkalny?). Fragmenty obiektu (jako nr 3
i 5) zbadane w wykopie 1. Tabl. II
A.	Ar 50/100 i 50/110, wykop 1/1996, wykop 4/1998
sektor H i 9/2006 sektory H3 i H4, odkryty na gł.
27 cm. Zbadano część obiektu, któremu w 1996 r.
nadano numery 3 i 5. Obserwacja w obrębie wykopu 1 została zakłócona poprzez wykop sondażowy nr 1 z 1986 r. W rzeczywistości te jednostki
plus obiekt 43, eksplorowany w 1998 i 2006 r., jest
to najprawdopodobniej jeden obiekt półziemian
kowy.
B.	Zarys owalny lub prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami. Obiekt był dobrze widoczny w profilu E
wykopu 4 i 9 na dł. 3,4 m. Obiekt prawdopodobnie
ułożony według osi NE–SW. W części SW zarejestrowano 3 jamki posłupowe.
C.	Profil nieckowaty, z zaokrąglonym dnem. Miąższość 0,65 m.
D.	Wypełnisko z obecnością rozdrobnionej polepy
i węgli drzewnych.
E.	327 fragmentów ceramiki, w tym 20 charakterystycznych (tabl. LXIII: 7–9). 110 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza, koń; ryby). 35 brył polepy, w tym
3 z odciskami konstrukcji.
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F.	1. Kamień szlifierski z piaskowca, dł. 9 cm, szer.
2,8 cm. 2. Połowa przęślika glinianego dwustożkowatego, wys. 2,5 cm, śr. 2,5 cm. 3. Fragment ostrza
noża, dł. 5,3 cm, szer. 2,3 cm. 4. Fragment czerpaka. Tabl. LXIII: 10, 11, CV: 4.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną i badania
petrograficzne narzędzia kamiennego.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 44 – jama gospodarcza. Tabl. IX
A.	Ar 50/110, wykop 4, sektor H, poziom odkrycia
27 cm.
B.	Kształt nieregularny. Wymiary – 0,96 x 0,60 m.
C.	Dno nieregularne na gł. 48 cm.
D.	 Wypełnisko niejednolite, plamiste.
E.	22 fragmenty ceramiki, w tym 3 charakterystyczne
(tabl. LV: 3, 4).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 45 – obiekt gospodarczy?, prawdopodobnie część obiektu mieszkalnego nr 51. Tabl. XIII
A.	Ar 70/110, wykop 4, sektor D, zarejestrowany na
poziomie 28 cm.
B.	Skupisko kamieni i ceramiki występujących na
płaszczyźnie o wymiarach około 1,4 x 1,5 m.
C.	Poniżej poziomu odkrycia kamieni obiekt nie miał
kontynuacji. Na gł. 40 cm znalazł się w obrębie
obiektu 51.
D.	Skupisko kamieni różnej wielkości. Brak śladów
spalania drewna w postaci węgli lub popiołu.
E.	59 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne. 1 bryła polepy.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 46 – obiekt gospodarczy, zespół jam (46A–
F). Tabl. XVI
A.	Ar 80/110, wykop 4, sektor B. Zaobserwowany na
gł. 30 cm.
B.	Początkowo niewielka koncentracja polepy o śr.
0,5 m i przepalonych kości zwierzęcych (jama E).
Na gł. 40 cm wystąpiło łącznie 6 nieregularnie kolistych jam (46A–G) o śr. 0,5 do 0,6 m.
C.	Profile jam: nieckowate (D), nieregularne (B),
o pionowych ściankach i dnach zaokrąglonych (A,
F) lub płasko ściętych (C, E).
D.	W wypełniskach duża ilość polepy (z wyj. 46A i C).
W jamie 46A prawie kompletny szkielet małego
zwierzęcia, 46B – czaszka jelenia. Dno najgłębszej
z jam (C) sięgało 0,74 m od poziomu odkrycia.
E.	107 fragmentów ceramiki , w tym 13 charakterystycznej (tabl. LXIV: 1, 2). 92 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, owca/koza,
koń, jeleń, sarna). 200 brył polepy.
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F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 47 – jama gospodarcza. Tabl. IX
A.	Ar 50/110, wykop 4, sektor G. Zarejestrowana na
poziomie 30 cm.
B.	Nieregularnie owalny zarys, śr. 1 m.
C.	Profil nieregularny. Miąższość obiektu 0,3 m.
D.	Wypełnisko plamiste, niejednolite.
E.	Brak zabytków masowych.
F.	1. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr. 4,2 cm,
wys. 2 cm. Tabl. LXIV: 6.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 48 – obiekt wziemny o konstrukcji słupowej (mieszkalny). Tabl. XIV
A.	Ar 50/110 i 60/110, wykop 4/1998 sektor F–G,
wykop 9 sektory H4–H5. Na poziomie 20–25 cm
przy narożniku NW obiektu odsłonięto bruk kamienny, prawdopodobnie palenisko – obiekt 39.
B.	Plan zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach. Wymiary 3,8 x 4,5 m. Obiekt miał zapewne kontynuację na E w wykopie 1, lecz znajdujące się w tym miejscu pole orne zniwelowano
o około 0,5 do 1 m poprzez mechaniczne wybranie
ziemi, co uniemożliwiło rejestrację obiektu w tej
części. W zbadanej części zarejestrowano 10 jam
po słupach (48a–g, i, k, l). Bruk kamienny posiadał
drugi poziom kamieni, pod którym znaleziono kości młodej świni.
C.	W profilu obiektu widoczne ścianki lekko zaokrąglone w kierunku dna, dno płaskie. Miąższość
0,72 m.
D.	 Wypełnisko z umiarkowaną ilością rozdrobnionej
polepy i węgli drzewnych.
E.	223 fragmenty ceramiki, w tym 27 charakterystycznych (tabl. LXV: 2–6). 3 fragmenty charakterystyczne naczyń wykonanych przy użyciu koła
garncarskiego, w tym fragment brzuśca z ornamentem wyświecanym. 351 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, owca/
koza, jeleń; ryby), w tym prawie kompletny szkielet młodej świni. 22 bryły polepy.
F.	1. Przęślik gliniany, dwustożkowaty, śr. 3,4 cm,
wys. 2,6 cm. Tabl. LXV: 1.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 49 – palenisko. Tabl. XIII
A.	Ar 60/110, wykop 5, sektor L, zarejestrowany na
poziomie 33 cm.
B.	Kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Wymiary: 1,40 x 1,50 m. W części S na
obrzeżach jamy wystąpiło kilka dużych kamieni.
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W kolejnych warstwach większe skupisko kamieni
– pozostałość bruku.
C.	Profil nieregularny. Miąższość jamy 0,12 m.
D.	W wypełnisku duża ilość popiołu i węgli drzewnych.
E.	34 fragmenty ceramiki, w tym 7 charakterystycznych. 19 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane
oraz gatunki: bydło, świnia, owca).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 50 – jama gospodarcza, funkcjonalnie
związana z obiektem 51. Tabl. XV
A.	Ar 70/110, wykop 5, sektor C, zarejestrowany na
poziomie 35 cm.
B.	Zarys nieregularny, śr. około 0,4 m.
C–D. Wypełnisko jamy stanowiła głównie warstwa
kości zwierzęcych.
E.	32 fragmenty ceramiki, w tym 4 charakterystyczne (tabl. LXIV: 4, 5). 13 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/
koza; ryby).
F.	1. Przęślik kamienny z opoki, płaskokulisty, śr.
4 cm, wys. 2,2 cm. Tabl. LXIV: 3.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną i petrograficzną przęślika.
H.	Fazy B2–C1a.
Obiekt 51 – obiekt wziemny (nieznacznie zagłębiony) o konstrukcji słupowej (mieszkalny, mieszkalno-produkcyjny?), 12 słupów (51A-L). Tabl. XV
A.	Ar 60/110 i 70/110, wykop 4, sektory C i D, zarejestrowany po raz pierwszy na gł. 40 cm zarys obiektu w postaci nieregularnego zaciemnienia.
B.	Na poziomie 45 cm obiekt posiadał już regularny
kształt prostokąta o zaokrąglonych narożnikach.
Jego wymiary to: ok. 3,6 x 8,6 m. Zorientowany
według osi N–S. Zarejestrowano łącznie 12 dołków posłupowych: A–Ł, o śr. 0,3 m. Słupy znajdowały się na zewnątrz obiektu z wyjątkiem jamek
D, E, F, Ł (pozostałości konstrukcji dachu na sochę
i siemię?). Związane funkcjonalnie z obiektem 51
są jamy gospodarcze 45 i 50.
C.	Profil dwuczłonowy. Dno części N sięgało 0,9 m od
poziomu odkrycia, w części S do 0,5 m. Dno w obu
częściach płaskie, ścianki lekko rozchylone.
D.	Wypełnisko z rozdrobnionymi plamkami pomarańczowej polepy i węgielków.
E.	1737 fragmentów ceramiki, w tym 345 charakterystycznych (tabl. LXVI: 8, 12–15, XVII: 1, 2, 4–9,
LXVIII: 1–9). 261 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/koza,
koń, małż; ryby; ptaki). 103 bryły polepy.
F.	1. Paciorek melonowaty z tzw. fajansu egipskiego,
typ 171 wg Tempelmann-Mączyńskiej, śr. 1,8 cm.
2. Szpila kościana z profilowaną, podwójnie perforowaną główką, dł. 11,6 cm. 3. Haczyk żelazny do
wędki, dł. 6,4 cm. 4. Przedmiot żelazny w postaci
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zawiniętej blaszki (zacisk?), śr. 2,5 cm. 5. Tok żelazny (okucie drzewca), śr. 3 cm, dł. 8,6 cm. 6. Przęślik gliniany, stożkowaty, zdobiony nakłuciami, śr.
3,6 cm, wys. 2,3 cm. 7. Przęślik gliniany krążkowy,
uszkodzony, śr. 3,5 cm, wys. 1,5 cm. 8. Przęślik gliniany krążkowy, śr. 3,3 cm, wys. 2,1 cm. 9. Kościane narzędzie plecionkarskie?, dł. 8,3 cm. 10. Półwytwór kościanego narzędzia plecionkarskiego,
dł. 11,5 cm. 11. Fragmenty żelaznego przedmiotu z „ząbkami”. 12. Fragment brzuśca naczynia
z ornamentem szczypanym. 13. Gliniany ciężarek
tkacki, stożkowaty z otworem w połowie wysokości, wys. 10,4 cm. 14. Naczynko miniaturowe
z wyraźnie zaznaczonym załomem brzuśca, bez
zachowanego wylewu, śr. dna 4,5 cm, wys. 5,3 cm.
Tabl. LXVI: 1–7, 9–11, LXVII: 3.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną, metaloznawczą toka żelaznego.
H.	Fazy B2–C1a.
Obiekt 52 – jama magazynowa. Tabl. XVI
A.	Ar 70/110, wykop 4/1998 sektor C i 5/1999, sektor I. Odkryty na poziomie 26 cm.
B.	Kształt początkowo nieregularny, na poziomie
85 cm jama miała kształt zbliżony do kwadratu
o bokach 1 m.
C.	Profil o prawie pionowych ściankach bocznych
i płaskim dnie. Miąższość jamy 1,2 m.
D.	Wypełnisko składało się głównie z poziomo zalegających warstw polepy o różnym stopniu koncentracji oraz kości zwierzęcych ze śladami procesów
przetwórczych.
E.	106 fragmentów ceramiki, w tym 22 charakterystyczne (tabl. LXIX: 1–9). 3 fragmenty ceramiki
wykonanej przy użyciu koła garncarskiego. 323
kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki:
bydło, świnia, owca/koza, koń; ptaki; kości i łuski
ryb: karpiowatych, szczupaka, okonia, leszcza i jesiotra).
F.	1. „Krezowato” ukształtowany fragment wylewu
wazy zdobiony na krawędzi brzegu wyświecanym
ornamentem skośnej kratki, typ 15 wg H. Dobrzańskiej. 2. Pochewka fibuli z brązu, grupa A.VI,
dł. 2,2 cm. 3. Nóż żelazny, dł. 9,8 cm. 4. Okucie,
zacisk? w postaci zgiętej taśmy żelaznej, dł. 4 cm,
szer. 1 cm. Tabl. LXX: 1–4.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną oraz archeobotaniczną. W wyniku tej
ostatniej zarejestrowano rośliny: proso, psiankę,
kaniankę, kapustę, szczaw i nieokreślone trawy,
sosnę, dąb.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 53 – jama gospodarcza, prawdopodobnie
tożsama z obiektem 72B zbadanym w wykopie
6/2000. Tabl. XXIII
A.	Ar 80/110, wykop 4, sektor A. Wyróżniony na poziomie 43 cm. W wykopie 6/2000 zarejestrowany
jako obiekt 72B.
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B.	Owalny zarys, śr. 0,92 m (przy profilu W wykopu
4/1998).
C–H. Dalsza część opisu katalogowego przy obiekcie
72B.
Obiekt 54 – obiekt gospodarczy?, prawdopodobnie część obiektu 59. Tabl. XX
A.	Ar 60/120, wykop 5, sektory: L, P, wyróżniony na
gł. 20 cm.
B.	Granice obiektu niewidoczne. Jego zasięg wyznaczały kamienie nietworzące zwartej konstrukcji
i widoczna w warstwie rozdrobniona polepa, wymiary: 5 x 1,6 m.
C–D. Poza poziomem rumowiska polepy i kamieni nie
zaobserwowano kontynuacji obiektu.
E.	121 fragmentów ceramiki, w tym 15 charakterystycznych (tabl. LXX: 7). 14 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza). 2 bryły polepy.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 55 – palenisko. Tabl. XVII
A.	Ar 70/120, wykop 5, sektor M, zarejestrowany na
poziomie 20 cm.
B.	Zwarty bruk kamienny, o śr. 1 m, odsłonięto na gł.
29 cm. Wokół bruku warstwa przepalonej na kolor
pomarańczowy gliny. Łącznie średnica regularnie
kolistego obiektu wynosiła 1,9 m. W części N bruk
kamienny był wyraźnie naruszony przez posadowienie słupów tworzących najprawdopodobniej
rodzaj zadaszenia nad jamą nr 62.
C.	Profil nieckowaty, gł. 0,3 m.
D.	Wypełnisko złożone z pojedynczej warstwy bruku
oraz dużej ilości rozdrobnionej polepy.
E.	216 fragmentów ceramiki, w tym 26 charakterystycznych (tabl. LXXI: 3, 4). 45 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza, koń, jeleń). 2 bryły polepy.
F.	1. Pierścieniowato zakończone okucie końca pasa
zdobione facetowaniem (typ 5 odm. 1 wg Madydy-Legutko) lub część krzesiwa13, zachowana dł.
4,3 cm, śr. pierścienia 1,8 cm. 2. Garnek o esowatym profilu, wys. 27 cm, śr. wylewu 22 cm. Tabl.
LXXI: 1, 2.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, metaloznawczą zabytku żelaznego.
H.	Fazy B2/C1–C1a.
Obiekt 56 – palenisko. Tabl. XI
A.	Ar 70/120, wykop 5, sektor N, odkryty na poziomie 20 cm.
B.	Zwarty bruk kamienny uzupełniony polepą, o śr.
0,6 m, otoczony warstwą ciemnobrunatnej ziemi –
całość o śr. ok. 1,40 m.
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C.	Poza warstwą bruku kamiennego i polepy nie zarejestrowano kontynuacji obiektu.
D.	Wypełnisko złożone z pojedynczej warstwy bruku
oraz dużej ilości rozdrobnionej polepy.
E.	9 fragmentów ceramiki, w tym 4 charakterystyczne. 4 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 57 – obiekt gospodarczy?, prawdopodobnie część obiektu mieszkalnego o konstrukcji słupowej nr 59. Tabl. XVIII
A.	Ar 60/110, wykop 5, sektory: K, L, zarejestrowany
na poziomie 23 cm.
B.	Skupisko kamieni i polepy nietworzących zwartej
konstrukcji. Prawdopodobnie część (rumowisko)
obiektu mieszkalnego 59. Wymiary: 4,7 x 2,7 m.
C.	Granice obiektu niewidoczne. Jego zasięg wyznaczały skupiska.
D.	Poza poziomem kamieni w warstwie z drobnymi
plamkami polepy i węgli drzewnych nie zaobserwowano kontynuacji obiektu.
E.	157 fragmentów ceramiki, w tym 31 charakterystycznych (tabl. LXX: 8–10). 37 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, owca/
koza). 11 brył polepy.
F–H. Dalsza część opisu katalogowego w ramach
obiektu 59.
Obiekt 58 – jama magazynowa, z konstrukcją słupową. Tabl. XIX
A.	Ar 70/120, wykop 5, sektory: I, M. Odkryty na poziomie 26 cm.
B.	Regularnie kolista jama z dużą ilością polepy rozdrobnionej i w skupiskach, o maksymalnej śr. 1,70 m.
Przy ściance W i E obiektu rozmieszone zostały dwa
słupy, trzeci znajdował się na N od obiektu, w odległości 1 m. Jest to zapewne konstrukcja związana
funkcjonalnie z jamą (zadaszenie?).
C.	Kształt jamy w profilu – żołędziowaty, gł. obiektu
2,4 m.
D.	W górnej i środkowej części wypełniska duża koncentracja polepy konstrukcyjnej.
E.	190 fragmentów ceramiki, w tym 45 charakterystycznych (tabl. LXXII: 3, 4, 6–15; LXXIII: 1–5).
4 charakterystyczne fragmenty naczyń wykonanych przy użyciu koła garncarskiego. 59 kości
zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki:
bydło, świnia, owca/koza, sarna, jeleń). 1 bryła
polepy konstrukcyjnej.
F.	1. Fragment wazy z pogrubionym wylewem o śr.
ok. 30 cm, zbliżonej do typu IA/24 wg J. Rodzińskiej-Nowak. 2. Fragment brzuśca z ornamentem
wyświecanym. 3. Ciężarek z opoki, nieregularnie
stożkowaty, z otworem wywierconym w górnej
części, o wymiarach 10,7 x 8,5 x 2,5 cm. Tabl.
LXXII: 1, 2, 5.
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G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, petrograficzną ciężarka kamiennego, ceramologiczną
3 fragmentów ceramiki oraz archeobotaniczną.
W wyniku tej ostatniej zarejestrowano: wykę, rośliny bobowate, a z drzew: sosnę, dąb, brzozę.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 59 – obiekt wziemny o konstrukcji słupowej (mieszkalny), 38 słupów (59A-U2). Tabl. XX
A.	Ar 60/110, 60/120 i 70/120, wykop 5, sektory: J,
K, L, N, O, P. Zarejestrowany na gł. 26 cm w postaci
ciemnobrunatnej warstwy z dużą ilością drobnych
plamek polepy i węgli drzewnych.
B.	W rzucie poziomym obiekt miał kształt prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, dłuższymi bokami ustawionego wzdłuż osi NW–SE, o wymiarach
10,40 x 5,00 m. Na poziomie 36 cm w centralnej
części obiektu odsłonięto prostokątne palenisko
ze zwartym brukiem kamiennym o wymiarach
1,25 m x 1,1 m. W obrębie i na zewnątrz wzdłuż
ścianek domostwa odkryto łącznie 38 dołków posłupowych o śr. od 0,25 do 0,55 m zagłębionych
w ziemię od 0,5 do 1,0 m. Ślady po słupach układają się w trzy szeregi na osi NW–SE i w co najmniej
cztery szeregi na linii NE–SW. Oprócz dołków posłupowych w obrębie obiektu znajdowały się także
dwie jamy „magazynowe” (M i Z). W części NW
chaty znaleziono szkielet młodej owcy. Z obiektem
59 związane są wyróżnione jednostki nr 54 i 57,
które można interpretować jako część rumowiska
chaty (z dużą ilością luźnych kamieni i polepy).
C.	Profil wzdłużny i poprzeczny obiektu charakteryzuje nieregularne, miejscami płaskie dno i lekko
zwężające się ścianki boczne. Miąższość wypełniska chaty wynosiła maksymalnie ok. 0,75 m.
D.	Wypełniska z dużą ilością węgli drzewnych. W obrębie paleniska zarejestrowano popiół. Na poziomie 55–60 cm rejestrowano głównie wypełniska
dołków posłupowych.
E.	2834 fragmenty ceramiki, w tym 465 charakterystycznych (tabl. LXXV: 7–8, 10–13, LXXVI: 1, 2,
4–10, LXXVII: 1–13). 688 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/
koza, koń, sarna, jeleń, borsuk, lis; ptaki; ryby: jesiotr). 198 brył polepy, w tym 2 z odciskami konstrukcji.
F.	 1. Częściowo zachowana (kabłąk i nóżka) brązowa
fibula ze spłaszczonym, daszkowatym w przekroju
kabłąkiem, dookolnym grzebieniem w połowie kabłąka zdobionym srebrnym drucikiem i stożkowatym
guzkiem na końcu nóżki, z resztkami analogicznego
zdobienia, typ A. 75–79, dł. 3,4 cm. 2. Fragment pucharka fałdzistego z jasnozielonego szkła, wym. 3,7
x 3 cm. 3. Fragment żelaznego pilnika, z zachowaną
rękojeścią – trzpieniem – i ze złamaną częścią pracującą z widocznym żłobkowaniem, dł. 10,7 cm. 4. Miniaturowy nożyk brązowy z zawiniętym trzepieniem w formie uszka (do zawieszania), dł. 2,8 cm.
5. Rogowe narzędzie plecionkarskie?, z obrobionym
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w formie główki jednym końcem i zaostrzonym drugim, dł. 21,1 cm. 6. Gładzik z wydłużonego fragmentu bazaltu, złamany, wym. 5 x 1,9 x 1,5 cm. 7. Osełka
w formie prostopadłościanu z piaskowca, wym. 5 x 3
x 2,8 cm. 8. Ciężarek z opoki o trapezowatym przekroju, z otworem w górnej części, wym. 13 x 7,5 x
3,6 cm. 9. Górna część kamienia żarnowego, tzw.
biegun, śr. 50 cm, otwór 9 x 10 cm. 10. Fragment
przęślika glinianego dwustożkowatego, śr. 2,5 cm,
wys. 2,1 cm. 11. Połowa przęślika glinianego, dwustożkowatego, śr. 3,5 cm, wys. 2,9 cm. 12. Przęślik
gliniany dwustożkowaty, śr. 3,7 cm, wys. 2 cm. 13.
Okucie żelazne (skrzynki?) w kształcie trójkąta z zaokrąglonym wierzchołkiem, przy którym wystąpił
otwór z nitem, przy podstawie 2 kolejne otwory, dł.
10 cm, maks. szerokość 3 cm. 14. Okucie taśmowate
(zacisk), dł. 4 cm, szer. blaszki 0,5 cm. 15. Tulejka
żelazna, fragment, śr. 2 cm, dł. 2,7 cm. 16. Igła z brązowej zapinki?, dł. 3,1 cm. 17. Dno małego naczynia
ze znakiem swastyki, śr. 4,1 cm. 18. Czarka o profilu
esowatym, śr. wylewu 7,8 cm, wys. 6,5 cm. 19. Garnek jajowaty, śr. 18 cm, wys. 22 cm. Tabl. LXXIV: 1–9,
LXXV: 1–6, 9, LXXVI: 3.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, petrograficzną trzech zabytków kamiennych, ceramologiczną, chemiczną szkła i metaloznawczą pilnika.
H.	Fazy B2/C1–C1a. Data 14C: 85AD (95,4%) 239AD.
Obiekt 60 – piec (wapienniczy?), z konstrukcją
słupową. Tabl. XXI
A.	Ar 40/110 i 40/120,wykop 9, sektory F1–F2, G1–
G2, wyróżniony na poziomie 20 cm. Fragment
obiektu odkryty w wykopie 5/1999.
B.	Obiekt owalny, zorientowany wzdłuż osi W–E,
o wymiarach 1,9 x 4,2 m.
C.	Profil nieckowaty, dno prawie płaskie, po bokach ślady po słupkach o śr. ok. 0,1 m. Miąższość 0,5 m.
D.	W wypełnisku dominowała polepa o różnym
stopniu przepalenia. W centrum obiektu miała
charakter zwartej warstwy, na obrzeżach nieco
luźniejszej, z przebarwionym na pomarańczowo
piaskiem. Dołki po słupkach wypełniały węgle
drzewne. Na dnie obecny jasnokremowy zbrylony
piasek (z dodatkiem wapna?).
E.	26 fragmentów ceramiki, w tym 9 charakterystycznych (tabl. LXXIX: 1–8). 7 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza; ryby). 120 brył polepy, w tym 39 konstrukcyjnej.
F.	1. Garnek z zaznaczonym załomem brzuśca i niewyodrębnionym wylewem, śr. wylewu 20,5 cm,
wys. 17,5 cm. Tabl. LXXIX: 9.
G.	Wykonano badania archeozoologiczne, ceramologiczne oraz archeobotaniczne. Na polepie zarejestrowano odciski: prosa, jęczmienia, nieokreślonych zbóż i traw oraz desek.
H.	Okres rzymski.
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Obiekt 61 – jama gospodarcza (być może związana funkcjonalnie z obiektem 105 – prostokątną
naziemną konstrukcją słupową). Tabl. XLIV.
A.	Ar 50/120, wykop 9, sektory F3–F4 (część E obiektu eksplorowano w sondażu S wyk. 5/1999), zarejestrowany na poziomie 35 cm.
B.	Zarys owalny, śr. 1,0 cm, miąższość 40 cm. Obiekt
61 znalazł się w centrum sekwencji dołków posłupowych określonych jako obiekt 105.
C.	Profil w formie odwróconego trapezu.
D.	Wypełnisko z umiarkowaną ilością rozdrobnionej
polepy i węgli drzewnych. Głębokość jamy 0,4 m.
E.	8 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
4 bryły polepy.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 62 – jama gospodarcza magazynowa,
z konstrukcją słupową. Tabl. XVII, XVIII
A.	Ar 70/120 i 80/120, wykop 5, sektor M, zarejestrowany na gł. 20 cm.
B.	Regularnie kolista jama o śr. 1,80 cm. Przy obiekcie
od strony SE odkryto ślady co najmniej trzech dołków posłupowych z konstrukcji związanej funkcjonalnie z jamą (zadaszenie?), śr. jamek 0,2–0,3 m.
C.	W profilu ścianki esowate, dno płaskie. Głębokość
jamy 2,5 m.
D.	 Wypełnisko mało spoiste z węgielkami drzewnymi
oraz rozdrobnioną polepą.
E.	129 fragmentów ceramiki, w tym 34 charakterystyczne (tabl. LXXX: 1, 3, 5–13). 39 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło,
świnia, owca/koza, sarna, jeleń).
F.	1. Igła z brązu, prawdopodobnie część fibuli, dł.
3,6 cm. 2. Fragment prostopadłościennej osełki
z piaskowca, dł. 5,9 x 4,7 x 2,4 cm. Tabl. LXXX: 2, 4.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, petrograficzną narzędzia kamiennego, ceramologiczną
oraz archeobotaniczną. Wśród makroszczątków
roślin zarejestrowano: żyto lub pszenicę, proso,
komosę, przytulię fałszywą, a wśród drzew: dąb,
sosnę, topolę.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 63 – jama gospodarcza magazynowa,
z konstrukcją słupową. Tabl. XXII
A.	Ar 70/120 i 70/110, wykop 5, sektor I, wyróżniony
na poziomie 29 cm.
B.	Kształt regularnie kolisty, o śr. 1,60 m. Przy ściance
jamy od strony W i E dołki po słupach o śr. 0,25 m,
trzeci w odległości około 1 m na N od jamy. Jest
to zapewne konstrukcja związana funkcjonalnie
z jamą (zadaszenie?).
C.	Profil jamy o lejkowatym kształcie. Wyraźne zwężenie do śr. 0,74 m na odcinku ostatnich 60 cm,
ścianki ukształtowane pionowo, dno płaskie, gł.
2,1 m.
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D.	W górnej części wypełniska wystąpiła rozdrobniona polepa i węgielki drzewne. W części dolnej brak
polepy.
E.	118 fragmentów ceramiki, w tym 19 fragmentów
charakterystycznych (tabl. LXXVIII: 6–11). Fragmenty 5 naczyń wykonanych na kole garncarskim.
164 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/koza, koń; ryby; ptaki).
F.	1. 9 fragmentów brzuśca prawdopodobnie z jednego szerokokołnierzowego naczynia zasobowego (Krausengefässe). Na jednym z fragmentów
4 poziome, szerokie żłobki. 2. Fibula z podwiniętą
nóżką typ A.158, z brązu, z szerokim taśmowatym
kabłąkiem zdobionym facetowaniem, rzędami nacięć oraz ornamentem metopowym i motywem litery X, dł. 8,3 cm, szer. kabłąka 0,9 cm, szer. nóżki
0,85 cm. 3. Krzesiwo typu Żerniki Wielkie, żelazo,
dł. całkowita 8 cm, maksymalna szerokość sztabkowatej części 1,9 cm, bodziec ułamany. 4. Fragment
przedmiotu z żelaza, o przekroju prostokątnym, dł.
6,4 cm, szer. 0,4 cm. 5. Przęślik krążkowy nieregularny, z opoki, śr. 3,4 cm, wys. 1,6 cm. 6. Ciężarek
gliniany stożkowaty, wys. 12 cm. 7. Fragment (kolec) szpili? kościanej, zachowana dł. 3,4 cm. Tabl.
LXXVIII: 1–5.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, petrograficzną przęślika, ceramologiczną, metaloznawczą
fibuli z brązu i narzędzia żelaznego oraz archeo
botaniczną. Wyróżniono zboża: jęczmień, żyto,
pszenicę, proso, a z roślin dzikich, między innymi:
komosę, rogownicę, lnicznik siewny, kąkol polny,
rdestówkę. Wśród makroszczątków drzew obecne
były: sosna, dąb, brzoza.
H.	Fazy C3–D. Uzyskano datę termoluminescencyjną
fragmentu naczynia: 1517±115 BP.

D.	Wypełnisko z dużą domieszką popiołu i mniejszą
ilością węgli drzewnych.
E.	39 fragmentów ceramiki, w tym 8 charakterystycznych. 7 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane
oraz gatunki: bydło, świnia). 4 bryły polepy.
F.	1. Garnek o wyraźnie zaznaczonym załomie brzuśca i niewyodrębnionym wylewie, wys. 19 cm, śr.
wylewu 18 cm. Tabl. LXXXI: 2.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.

Obiekt 64 – jama gospodarcza. Tabl. XXV
A.	Ar 90/120, wykop 5 sondaż N/1999 oraz wykop
8/2006 w sektorze B1, zarejestrowany na poziomie 30 cm.
B.	W rzucie poziomym nieregularnie kolisty kształt,
o śr. 0,80 m.
C.	W profilu dno płaskie, ścianki boczne lekko skośne,
gł. jamy 0,98 m.
D.	Wypełnisko wyróżniała obecność białych plamek
(pochodzenia organicznego?).
E.	5 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
F.	1. Garnek o wyraźnie zaznaczonym załomie brzuśca i wychylonym wylewie, wys. 17,5 cm, śr. wylewu 17 cm. Tabl. XXXI: 1.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.

Obiekt 67 – obiekt gospodarczo-produkcyjny,
część obiektu 69
A.	Ar 80/120, wykop 6, sektor U, X, zarejestrowany
na poziomie 18 cm.
B.	Zarys owalny, o śr. ok. 1 m.
C–D. Wypełnisko obiektu tworzyła warstwa destrukcyjna związana z grupą dołków posłupowych 69I
i J.
E–H. Dalsza część opisu katalogowego przy obiekcie 69.

Obiekt 65 – palenisko. Tabl. XVIII
A.	Ar 60/120,wykop 5, sektor P, zarejestrowany na
poziomie 36 cm.
B.	Kształt regularnie kolisty, śr. 0,74 m. Na obrzeżach
jamy w części E pojedyncze duże kamienie.
C.	Profil nieckowaty, gł. 0,25 m.
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Obiekt 66 – zespół gospodarczy, z konstrukcją słupową. Tabl. XXIII
A.	Ar 70/120 i 80/120, wykop 5, sektor M, zarejestrowany na poziomie 45 cm.
B.	Regularnie kolisty zarys, śr. 1,4 m. Na W i E od jamy
przylegające do niej jamy posłupowe, o śr. 0,2 m.
W odległości 0,4 na S od jamy odkryto kolejne
dwie jamy po słupach, od strony N znajdował się
pojedynczy dołek posłupowy. Obiekt leżał niemal
w jednej linii z jamami 62, 58 i 63, wokół których
również stwierdzono ślady konstrukcji słupowych
i tworzył z nimi, być może, kompleks funkcjonalny.
C.	Profil nieckowaty. Głębokość ok. 0,2 m.
D.	W wypełnisku jamy zarejestrowano nowożytny
wkop – ślad po pocisku?, z licznymi żelaznymi
odłamkami.
E.	110 fragmentów ceramiki, w tym 21 charakterystycznych (tabl. LXXIII: 7–12). 26 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło,
świnia, owca).
F.	1. Fragment glinianego przęślika dwustożkowatego, śr. 4,2 cm, wys. 3 cm. Tabl. LXXIII: 6.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.

Obiekt 68 – obiekt gospodarczo-produkcyjny,
część obiektu 69
A.	Ar 80/120, wykop 6, sektor U, X, zarejestrowany
na poziomie 18 cm.
B.	Prostokątny zarys o wymiarach 3,6 x 4,4 m.
C–D. Skupisko zwartej polepy – rumowisko? konstrukcji związanej z dwiema jamami i paleniskiem
określonymi jako obiekt 69. Zebrano dużą ilość polepy z odciskami drewna, w tym, między innymi,
elementy narożne.
E–H. Dalsza część opisu katalogowego przy obiekcie 69.
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Obiekt 69 – obiekt gospodarczo-produkcyjny, złożony z paleniska oraz jam: A i M, otoczony konstrukcją z co najmniej 25 słupów (69A1-K, 69N-Z).
Tabl. XXIV
A.	Ar 80/120, wykop 6, sektor T, U, W, X, zadokumentowany na poziomie 33 cm.
B.	Zespół funkcjonalny złożony z pieca oraz dwóch
głębokich jam magazynowych?. Całość otoczona
konstrukcją słupową. Większość słupów zlokalizowana po stronie N obiektów (zadaszenie?) lub
przylegająca do pieca (element konstrukcji pieca?). Średnice jam posłupowych od 0,2 do 0,5 m.
C.	Dołki posłupowe o dnach ostro zakończonych lub
zaokrąglonych, sięgające do gł. 0,7 m od poziomu
odkrycia.
D.	Maksymalna miąższość warstwy w obrębie obiektu poza piecem i jamami magazynowymi wyniosła
0,7 m. Duża zawartość polepy, liczne bryły z odciskami konstrukcji drewnianej.
E.	351 fragmentów ceramiki, w tym 73 charakterys
tyczne (tabl. LXXXII: 5, 9–14, LXXXIII: 1–12).
4 fragmenty naczyń wykonanych przy użyciu koła
garncarskiego. 220 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/koza,
jeleń, sarna). 121 brył polepy, w tym 53 z odciskami konstrukcji.
F.	1. Krzesiwo? żelazne w postaci prostokątnej sztabki bez uszka, dł. 9,5 cm, szer. 2,4 cm, gr. 0,4 cm.
2. Zatyczka do przędzy w postaci lekko skręconego drutu żelaznego, dł. 5 cm. 3. Przęślik gliniany,
krążkowy, zdobiony nakłuciami, śr. 3 cm, wys.
1,4 cm. 4. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr.
3,2 cm, wys. 2,2 cm. 5. Fragment przedmiotu żelaznego w formie podłużnej blaszki, dł. 3,9 m. Tabl.
LXXXII: 1–3, 7, 8.
G.	Wykonano analizę ceramologiczną.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 69 – piec, związany funkcjonalnie z jamami 69A i 69M. Zespół gospodarczo-produkcyjny.
Tabl. XXIV
A.	Ar 80/120, wykop 6, sektor U, X, zadokumentowany na poziomie 33 cm.
B.	Owalna konstrukcja w postaci zwartego bruku kamiennego o wymiarach 1,40 x 2,0 m.
C.	Profil nieckowaty, po stronie W i E obiektu przylegające do niego jamy posłupowe o ostro zakończonych dnach, śr. 0,3–0,5 m, gł. do 0,6 m.
D.	Zarejestrowano dwa poziomy bruku kamiennego,
który otoczony był ścianką polepy.
E.	8 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny. 2 fragmenty naczyń wykonanych na kole garncarskim, 11 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: świnia). 3 fragmenty polepy.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i archeobotaniczną węgli drzewnych. Wyróżniono dąb.
H.	Fazy C2–D.
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Obiekt 69 Jama M – jama gospodarcza (magazynowa), związana funkcjonalnie z jamami 69A
i piecem 69. Zespół gospodarczo-produkcyjny.
Tabl. XXIV.
A.	Ar 80/120, wykop 6, sektor X, zadokumentowany
na poziomie 33 cm.
B.	Regularnie kolisty w planie, śr. 1,9 m.
C.	Jama w profilu o lekko skośnych ściankach bocznych i zaokrąglonym dnie. Głębokość 1,73 m.
D.	 Wypełnisko cechują pasmowo układające się warstwy z dużą ilością polepy i węgli drzewnych. Dolna warstwa z dodatkiem zwęglonych makroszczątków roślin.
E.	50 fragmentów ceramiki, w tym 7 charakterys
tycznych. 1 fragment ceramiki wykonanej na kole
garncarskim. 17 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/koza,
jeleń). 25 brył polepy, w tym 11 z odciskami konstrukcji.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: ceramologiczną oraz archeo
botaniczną. Zarejestrowano: jęczmień, proso, komosę, bniec, palusznik, lepnicę. Węgle drzewne
wskazały na obecność: dębu, sosny, brzozy i olchy.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 69 Jama A – jama gospodarcza (magazynowa), związana funkcjonalnie z jamami 69M i piecem 69. Zespół gospodarczo-produkcyjny. Tabl. X
A.	Ar 80/120, wykop 6, sektor U, zadokumentowany
na poziomie 33 cm.
B.	Regularnie kolisty w planie, śr. 2,0 m.
C.	Profil lejkowaty. Jama mocno zwężająca się ku dołowi. Dno o śr. 0,5 m. Głębokość 2,73 m.
D.	Górna część wypełniska o dość luźnej strukturze
z grudkami polepy i węgli drzewnych.
E.	81 fragmentów ceramiki, w tym 21 charakterystycznych. 2 fragmenty naczyń wykonanych na
kole garncarskim. 64 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/koza,
jeleń). 1 bryła polepy.
F.	1. Główka żelaznej fibuli kuszowatej grupy VI Almgrena z guzkami nakładanymi na oś sprężyny, dł.
2,8 cm. 2. Połowa przęślika glinianego dwustożkowatego, śr. 4,2 cm, wys. 2,3 cm. Tabl. LXXXII: 4, 6.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną i archeobotaniczną. Zarejestrowano drzewa: dąb, brzozę, grab.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 70 – obiekt gospodarczy, funkcjonalnie
związany z obiektem 71A i B. Tabl. XXII
A.	Ar 80/120, wykop 6, sektor S. Wyróżniony na poziomie 33 cm.
B.	Kolista jama o śr. 0,46 m.
C.	Profil półkolisty, miąższość 0,12 m.
D.	W wypełnisku niewielka ilość węgli drzewnych
i drobnej polepy.
E.	10 fragmentów ceramiki, w tym 2 charakterystyczne (tabl. LXXXIV: 1), 3 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia).
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F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 71A – jama gospodarcza (ewentualnie dołek posłupowy), związana funkcjonalnie z obiektami 70 i 71B. Tabl. XXII
A.	Ar 80/110, wykop 6, sektor S. Wyróżniony na poziomie 33 cm.
B.	Kolista jama o śr. 0,20 m.
C.	Profil półkolisty, miąższość 0,14 m.
D.	W wypełnisku niewielka ilość węgli drzewnych
i drobnej polepy.
E.	6 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny (tabl. LXXXIV: 3). 18 kości zwierzęcych (nie
zidentyfikowane oraz gatunki: bydło, jeleń). 1 bryła polepy.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 71B – jama gospodarcza, związana funkcjonalnie z obiektami 71A i 70. Tabl. XXII
A.	Ar 80/110, wykop 6, sektor S. Wyróżniony na poziomie 33 cm.
B.	Kolista jama o śr. 0,54 m.
C.	Profil nieckowaty, o niewielkiej miąższości: 0,10 m.
D.	W wypełnisku niewielka ilość węgli drzewnych
i drobnej polepy.
E.	62 fragmenty ceramiki, w tym 11 charakterystycznych (tabl. LXXXIV: 4). Fragment dna naczynia
wykonanego na kole garncarskim. 8 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: świnia,
owca/koza). 1 bryłka polepy.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 72A – jama gospodarcza (wcześniej jako 53),
związana funkcjonalnie z obiektem 72B. Tabl. XXIII
A.	Ar 80/110, wykop 6, sektor R. Wyróżniony na poziomie 43 cm.
B.	Kształt owalny, śr. 0,6 x 0,8 m, znajdująca się w odległości 0,48 m od jamy 72B.
C.	W profilu dno nieregularne, ścianki boczne wklęsłe.
D.	Wypełnisko z drobnymi węglami drzewnymi i polepą.
E.	34 fragmenty ceramiki, w tym 2 charakterystyczne. 8 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, świnia, owca/koza).
F.	1. Rogowe narzędzie tkackie, tzw. miecz do przybijania nici wątku w procesie tkania, łukowato
ukształtowana rękojeść z dwoma otworami (do
zawieszania?), na środku krawędzi pracującej zagłębienie (na nić), dł. 9,3 cm, wys. 4,8 cm. Tabl.
LXXXIV: 5.
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G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 72B – jama gospodarcza (+do. 53), związana funkcjonalnie z obiektem 72A. Tabl. XXIII
A.	Ar 80/110, wykop 6, sektor R, wyróżniony na poziomie 43 cm. W wykopie 4/1998 zarejestrowany
jako obiekt 53.
B.	Kształt wydłużonego owalu, śr. 0,8 x 1,5 m, znajdująca się w odległości 0,48 m od jamy 72A.
C.	Profil nieckowaty, dno nieregularne. Miąższość
0,25 m.
D.	Wypełnisko z drobnymi węglami drzewnymi i polepą.
E.	67 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne (tabl. LXX: 5, 6). 12 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: owca/koza; ryby).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 73 – jama gospodarcza, z dołkiem posłupowym. Tabl. XXI
A.	Ar 80/110 wykop 6, sektor R, zadokumentowany
na poziomie 53 cm.
B.	Kolisty plan, śr. 0,74 m. Dołek posłupowy o śr.
0,2 m.
C.	Profil nieregularny, dwuczłonowy. Głębokość jamy
do 1,1 m.
D.	Wypelnisko jamy posłupowej „gliniaste”.
E.	32 fragmenty ceramiki, w tym 2 charakterystyczne
(tabl. LXXXIV: 6, 7). 12 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: owca/koza).
F.	1. Dłuto krzemienne na wtórnym złożu.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 74 – jama gospodarcza. Tabl. XXI
A.	Ar 80/110 wykop 6, sektor S, zarys zarejestrowany
na poziomie 53 cm.
B.	Kształt nieregularnego owalu, o maksymalnej śr.
1,1 m.
C.	Profil nieckowaty. Na dnie jamy dwa duże kamienie.
D.	Wypełnisko z plamkami polepy, miąższość 0,23 m.
E.	2 fragmenty ceramiki, w tym 1 charakterystyczny
(tabl. LXXXIV: 2). 2 kości zwierzęce (niezidentyfikowane gatunkowo).
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 75 – obiekt gospodarczo-produkcyjny?, być
może związany funkcjonalnie z obiektem mieszkalnym nr 59. Tabl. XX
A.	Ar 70/120, wykop 5A, wyróżniony na poziomie
30 cm.
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B.	Owalna kamienna konstrukcja w postaci dość zwartego bruku kamiennego, o wymiarach 1,50 x 2 m.
Poniżej zarejestrowano kolejny bruk kamienny, o śr.
0,8 m. Kamienie różnej wielkości, ułożone w sposób
zwarty, z wolną kolistą przestrzenią o śr. 0,2 m.
C.	Oprócz dwóch poziomów kamieni obiektu nie charakteryzowała żadna wyraźna warstwa użytkowa.
D.	Pomiędzy kamieniami lub pod nimi brak śladów
popiołu czy węgli drzewnych.
E.	18 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne, wykonane przy użyciu koła garncarskiego. 2 kości zwierzęce (niezidentyfikowane gatunkowo).
F.	1. Fragment wazy wykonanej na kole garncarskim, z otworem będącym prawdopodobnie śladem po naprawie naczynia, śr. wylewu 13 cm.
Tabl. LXXXV: 1.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 76 – obiekt wziemny o konstrukcji słupowej (mieszkalny lub mieszkalno-gospodarczy),
17–20 słupów. Tabl. XXVI
A.	Ar 100/130, wykop 7, sektor B, D, zarys obiektu
zarejestrowano na poziomie 18 cm.
B.	Kształt prostokątny o zaokrąglonych narożnikach.
Wymiary 9,5 x 4 m. Zarejestrowano 17 pewnych
jam po słupach (76A-W).
C.	Profil nieregularny, największa miąższość w miejscu wystąpienia paleniska – 0,7 m. W profilach
dołków posłupowych dna ostro zakończone lub
zaokrąglone.
D.	W wypełniskach dołków posłupowych polepa konstrukcyjna. W miejscu wystąpienia paleniska popiół.
E.	148 fragmentów ceramiki, w tym 25 charakterystycznych (tabl. LXXXV: 6). 4 fragmenty ceramiki
wykonanej na kole garncarskim. 22 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca, jeleń, sarna). 125 brył polepy, w tym 80
z odciskami konstrukcji.
F.	1. Brązowa fibula kuszowata, A.166/167 z guzkami i perełkowanymi nakładkami na sprężynę,
dł. 6,2 cm. 2. 2 fragmenty nieokreślonych podłużnych przedmiotów żelaznych, dł. 2 cm i 3,8 cm.
3. Okrągły gładzik z piaskowca, śr. 5,2 cm. 4. Dolna część miniaturowego naczynia glinianego,
z okrągłym otworem w dnie i grupami otworków
w ściankach bocznych poprzedzielanymi trzema
ukośnymi kreskami rytymi, śr. dna 4,4 cm, otworu w dnie – 2,4 cm. 5. Fragment misy z wyraźnym
załomem brzuśca i niewyodrębnionym wylewem.
Tabl. LXXXV: 3–5, 7, CV: 8.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i petrograficzną narzędzia kamiennego.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 77 – jama gospodarcza. Tabl. XXVII
A.	Ar 100/130 i 100/140, wykop 7, sektor A, wyróżniony na gł. 28 cm.
B.	Kształt owalny, śr. 0,7 m.
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C.	 Profil nieckowaty, ścianki boczne ukośnie zbiegające się do wąskiego dna.
D.	Wypełnisko o miąższości 0,22 m.
E–F. Brak zabytków masowych i wydzielonych.
G. Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H. Okres rzymski.
Obiekt 78 – jama gospodarcza. Tabl. XXVII
A.	Ar 100/130 i 100/140, wykop 7, sektor A, wyróżniony na gł. 23 cm.
B.	Zarys owalny dwuczłonowy, śr. 0,56 m.
C.	 Dno ostro zakończone. Miąższość obiektu 0,26 m.
D.	W wypełnisku białe plamki wapna?.
E.	1 niecharakterystyczny fragment ceramiki.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 79 – palenisko. Tabl. XXVII
A.	Ar 100/140, wykop 7, sektor A, zarejestrowany na
poziomie 23 cm.
B.	Kształt owalny w planie. Średnica 0,7 cm.
C.	Dno zaokrąglone, gł. jamy 0,61 m.
D.	Wypełnisko wyróżniała obecność popiołu.
E.	11 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 80 – jama gospodarcza (funkcjonalnie związana z obiektem mieszkalnym nr 89). Tabl. XXVIII
A.	Ar 90/110, wykop 8, sektor C1, wyróżniony na poziomie 15 cm.
B.	Plan kolisty, o śr. ok. 0,8 m. W trakcie eksploracji
zarys zmienił się na nieregularnie owalny, o śr.
maksymalnie 2,2 m.
C.	Profil obiektu dwuczłonowy, nieregularny.
D.	W wypełnisku dość duża domieszka rozdrobnionej
polepy i węgli drzewnych, miąższość ok. 0,5 m.
E.	272 fragmenty ceramiki, w tym: 31 charakterystycznych (tabl. LXXXV: 8–11). 35 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło,
świnia, owca/koza, jeleń; ryby; ptaki). 110 brył
polepy tworzącej skupiska, w tym 6 z odciskami
konstrukcji drewnianych.
F.	1. Nit z brązu, dł. 1,9 cm.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną oraz archeobotaniczną. Polepa zawierała
odciski prosa zwyczajnego i nieokreślonych traw.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 81 – zespół gospodarczy (lub gospodarczo-produkcyjny) z paleniskiem (81r) i 17 słupami
(81a–p2). Tabl. XXIX
A.	Ar 90/120, wykop 8, sektor A1 i A2, wyróżniony na
gł. 15 cm jako owalne skupisko kamieni rozrzuco-
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nych na powierzchni około 8 m2. Kolejna warstwa
kamieni również nie tworzyła zwartej konstrukcji.
Na gł. 28 cm zarejestrowano palenisko, wokół którego znajdował się układ dołków po słupach, które
można intepretować jako pozostałości po zadaszeniu obiektu.
B.	Palenisko owalne w planie, z częściowo zachowaną konstrukcją kamienną. Dołki po słupach koliste
o śr. od 0,3 do 0,5 m.
C.	Profil całego obiektu nieregularny, paleniska nieckowaty z lekko wklęsłym dnem, profile dołków posłupowych ostro lub płasko zakończone.
D.	Wypełnisko wyjątkowo zwarte i twarde, ze skupiskami polepy i węgli drzewnych.
E.	294 fragmenty ceramiki, w tym: 41 charakterystycznych części naczyń. 1 brzusiec z ornamentem wyświecanym wykonany na kole garncarskim
(tabl. LXXXVI: 5–8). 107 fragmentów kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło,
świnia, owca/koza, bóbr; ryby). 351 kawałków polepy, w tym 6 z odciskami konstrukcji.
F.	1. 2 fragmenty szklanych naczyń barwy jasnozielonej wielkości: 2 x 2 i 2 x 1,5 cm, przy krawędzi
jednego z fragmentów zaobserwowano 3 pasma
delikatnego zdobienia na całym obwodzie wylewu. 2. Fragment fibuli żelaznej typu A.158, z silnie
łukowato wygiętym kabłąkiem, dł. 4,2 cm, wys.
2,1 cm. 3. Nóż żelazny z obustronnie wyodrębnioną rękojeścią, dł. 10,8 cm. 4. Przęślik gliniany
dwustożkowy, wys. 2,9 cm, śr. 3,9 cm. 5. Gliniana
łyżeczka (odlewnicza?), dł. 8,0 cm. 6. Rozcieracz
z amfibolitu skandynawskiego w formie płaskiego nieregularnego walca o startych bokach, śr.
6,7 cm. 7. Rylec z kości zwierzęcej z zaostrzonym
końcem, dł. 8,2 cm. Tabl. LXXXVI: 1–4; CIX: 3.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną, petrograficzną narzędzia kamiennego,
chemiczną fragmentów szkieł oraz archeobotaniczną, znajdując węgle drzewne pochodzące z sosny, dębu, brzozy, grabu i olszy. Zarejestrowano
proso i komosę.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 82 – jama magazynowa. Tabl. XXX
A.	Ar 100/120, wykop 8, sektor A4, zadokumentowany po raz pierwszy na gł. 11 cm.
B.	Plan w postaci nieregularnego owalu o najdłuższej
osi dł. 1 m.
C.	W profilu widoczne płaskie dno i skośne ścianki,
jama o miąższości 0,46 m.
D.	Wypełnisko z dużą ilością rozdrobnionej polepy
oraz węgli drzewnych.
E.	56 fragmentów ceramiki, w tym 8 charakterystycznych. 1 wylew wykonany na kole garncarskim.
106 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, owca/koza; ryby).
F.	1. Fragment żelaznej fibuli o taśmowatym kabłąku, należącej do VI grupy Almgrena, dł. 6,7 i szer.
0,8 cm. Tabl. LXXXVI: 10.
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G.	Wykonano analizy archeozoologiczną i archeobotaniczną. Zarejestrowano makroszczątki: pszenicy,
żyta, komosy, tymotki łakowej, włośnicy zielonej,
rdestówki powojowatej. Wśród węgli drzewnych
rozpoznano dąb i sosnę.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 83 – jama gospodarcza. Tabl. XXX
A.	Ar 100/120, wykop 8, sektor A4, obiekt odkryty na
gł. 11 cm.
B.	Zarys jamy owalny, śr. 0,9 m.
C.	Profil nieckowaty, dno płaskie, miąższość wypełniska 0,36 m.
D.	W wypełnisku duża ilość rozdrobnionej polepy
i węgle drzewne.
E.	18 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki,
5 charakterystycznych. 10 kości zwierzęcych (bydło, świnia, owca/koza). 69 brył polepy, w tym 3
z odciskami konstrukcji drewnianych.
F.	 Osełka z piaskowca w formie zdeformowanego prostopadłościanu. Dłuższe powierzchnie wyprofilowane szlifowaniem lub polerowaniem. Na jednej z nich
znajdują się 2 bruzdy wyżłobione poprzez szlifowanie
ostrzy, wymiary: 7,7 x 3 x 2,5 cm. Tabl. CX: 6.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną, petrograficzną narzędzia kamiennego.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 84 – obiekt naziemny o konstrukcji słupowej (mieszkalny lub gospodarczy?), 22 słupy
(84b-s). Tabl. XXXI
A.	Ar 90/110 i 100/110, wykop 8, sektory C3–D3
i C4–D4. Na gł. 23 cm, na dość dużej przestrzeni
zaobserwowano zaciemnienie z koncentracją polepy, na obrzeżach którego zarejestrowano 22 dołki
po słupach, które układają się w dość regularny
prostokąt o bokach około 5,5 x 6,5 m.
B.	Średnice 22 kolistych jam posłupowych wahają się
od 0,2 do 0,6 m.
C.	Głębokość dołków po słupach sięgała od 0,15 do
0,35 m od poziomu rejestracji. W profilach dna zaokrąglone lub płaskie.
D.	Wypełniska dołków zawierały węgle drzewne i polepę. Zaobserwowano też kamienie związane zapewne z konstrukcją (obstawą) niektórych słupów
(dołki: c, l, t). W dołkach k i w zarejestrowano polepę konstrukcyjną.
E.	135 fragmentów naczyń, w tym 20 charakterystycznych (tabl. LXXXVII: 4–8). 24 kości zwierzęce
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza; ryby). 55 brył polepy.
F.	1. Fibula z brązu cynowo-ołowiowego typu A.84,
dł. 4,0 cm, wys. maks. 1,5 cm, szer. maks. 1,5 cm.
2. Kubek gliniany, z wydatnym uchem, śr. wylewu
5,6 cm, wys. 6,7 cm. 3. Ostrze narzędzia żelaznego
(dłuta?), dł. 2 cm. Tabl. LXXXVII: 1–3.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną i metaloznawczą fibuli z brązu.
H.	Faza B2/C1–C1a.
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Obiekt 85 – zespół gospodarczy (lub gospodarczo-produkcyjny) z paleniskiem otoczonym 6 słupami (85a–f). Tabl. XXXII
A.	Ar 90/120 i 100/120, wykop 8, sektor A3, odkryty
na poziomie 23 cm.
B.	Koliste palenisko o śr. 0,7 m z brukiem kamiennym, koncentracją popiołu i węgli drzewnych.
Wokół obiektu zarejestrowano 6 kolistych dołków
posłupowych o śr. od 0,25 do 0,35 m.
C.	Profil paleniska nieckowaty, dna dołków posłupowych zaokrąglone lub płaskie, z wyjątkiem dołka f
zakończonego ostro. Miąższość do 0,15 m.
D.	W palenisku wystąpił tylko jeden poziom bruku. Głębokość dołków po słupach waha się od 0,15 do 0,55 m.
E.	11 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
3 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, owca/koza). 12 brył polepy.
F.	1. Przedmiot w formie sześciobocznego ściętego ostrosłupa wykonany z opoki przypominający
pionka do gry. Na częściowo zniszczonych dwóch
szerszych ściankach bocznych zdobienie (?) złożone z trzech rzędów po cztery regularnie koliste
dołki, na jednej węższej ściance dwie pionowe ryte
bruzdy, pomiędzy którymi umieszczono 3 dołki,
druga węższa ścianka zawiera tylko 2 ryte bruzdy. 2. Górna płaszczyzna kamiennego przedmiotu
ozdobiona 5 dołkami. Wymiary: wys. 4,1 cm, szer.
3,5 x 3 cm. Tabl. CVII: 5.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną i petrograficzną zabytku kamiennego.
H.	Okres rzymski
Obiekt 86 – palenisko, z konstrukcją słupową (a–e).
Tabl. XXXIII
A.	Ar 90/120, wykop 8, położenie na granicy sektorów A2 i B2, zadokumentowany po raz pierwszy na
poziomie 23 cm.
B.	Nieregularnie prostokątne zaciemnienie o powierzchni około 2 x 2,5 m.
C.	Profil paleniska nieregularny, z widocznymi profilami dwóch dołków po słupach (d i e), sięgających
do gł. 0,64 m i 0,34 m od poziomu odkrycia.
D.	Wypełnisko ze skupiskami popiołu, o miąższości
około 0,16 m. Pod warstwą z popiołem zarejestrowano 5 dołków po słupach (a–e). Słupy ustawione były na osi N–S po stronie wschodniej obiektu, tworząc konstrukcję związaną z paleniskiem
(ruszt, częściowe zadaszenie?). Obiekt być może
funkcjonalnie związany z obiektem 81 lub też przynajmniej z częścią dołków posłupowych przypisanych temu obiektowi (81a, f–h, k)
E.	44 fragmenty ceramiki, w tym 4 charakterystyczne. 1 brzusiec ornamentowany wykonany na kole
garncarskim. 16 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, owca/koza). 16 brył
polepy, w tym 1 z odciskami konstrukcji.
F.	1. Nożyk żelazny o dł. 7,8 cm. 2. Nit żelazny ze
zgrubioną główką, dł. 2,8 cm. 3. Przedmiot żelazny w formie prostokątnie ukształtowanego
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drutu w przekroju czworokątnego, o dł. 5,2 cm x
2,3 cm, przypominający ramę sprzączki (?). Tabl.
LXXXVII: 11.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 87 – jama magazynowa. Tabl. XXV
A.	Ar 90/110, wykop 8, sektor C2, wyróżniony na gł.
23 cm.
B.	Niewielka, regularnie kolista jama o śr. 0,54 m.
C.	W przekroju obiekt nieckowaty, o miąższości
0,25 m.
D.	Wypełniały go duże fragmenty naczynia grubościennego o pomarańczowej powierzchni, na
obrzeżu jamy zarejestrowano fragment krezowatego wylewu dużego zasobowca.
E.	18 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne. 3 bryłki polepy.
F.	Fragmenty ceramiki z jednego naczynia zasobowego tzw. Krausengefässe. W tym fragment masywnego, krezowatego wylewu ze śladami obtaczania,
o szerokości 5,6 cm, z dwoma zagłębieniami na
pokrywę (grupa wylewów 16a wg J. Rodzińskiej-Nowak). Tabl. LXXXVIII: 1–2.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną fragmentu naczynia zasobowego.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 88 – palenisko, być może związane funkcjonalnie z obiektem mieszkalnym 89. Tabl. XXVII
A.	Ar 90/110, wykop 8, sektor C2, odkryte na gł.
23 cm.
B.	Owalne zaciemnienie o max. śr. 1,64 m, ze skupiskiem kamieni na zachodnich obrzeżach, śr. 0,5 m.
C.	 Profil obiektu nieregularny, z widocznymi pozostałościami po 2 dołkach posłupowych.
D.	Miąższość wypełniska nasyconego popiołem i węglami drzewnymi, z domieszką rozdrobnionej polepy wyniosła 0,18 m. Pod warstwą popiołu ślady
po dwóch słupach z płasko ściętymi zakończeniami, gł. 0,52 m.
E.	30 fragmentów ceramiki, w tym 8 charakterystycznych. 1 brzusiec ornamentowany wykonany na
kole garncarskim (tabl. LXXXVII: 9–10). 7 kości
zwierzęcych (bydło, świnia; ryby). 10 brył polepy.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 89 – obiekt wziemny o konstrukcji słupowej, mieszkalny, 38 słupów (89a–z2, jama p – palenisko, jama odpadkowa z). Tabl. XXXIV, XXXV
A.	Ar 80/110 i 90/110, wykop 8, sektory C1–C3, D1–
D3, zarejestrowany na gł. 23 cm.
B.	Zasięg obiektu wyznaczają dołki posłupowe tworzące prostokąt o wymiarach 10 m (N–S) x 5 m
(W–E). W centralnej części obiektu koliste palenisko (p) o śr. 1,4 m otoczone 7 śladami po słupach,
będące pozostałością wewnętrznej konstrukcji
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wzniesionej wokół paleniska. Północny zasięg chaty wyznaczyły dołki po słupach układające się dość
regularnie wzdłuż krótszej ściany obiektu (a–e, j).
Na linii zachodniej „ściany” chaty odkryto obiekt
88 – palenisko, być może funkcjonujące równocześnie z chatą. Przy narożniku SW chaty znajduje
się jama 80. W części południowej obiektu zarejestrowano ciąg 6 dołków po słupach układających
się w jednej linii po osi NW–SE. Ta linia słupów,
ustawiona ukośnie w stosunku do ścian zewnętrznych, to pozostałość jakiegoś wewnętrznego podziału obiektu. Dołki tworzące ww. ścianę sięgały
gł. 0,9 m.
C.	Obiekt odznaczał się dość płytkim, gł. 0,28 m, nieregularnym wypełniskiem części zasadniczej.
D.	Miąższość jamy z to 0,3 m, kształt w profilu regularnie nieckowaty, dno prawie płaskie.
E.	485 fragmentów ceramiki, w tym 82 charakterystyczne (tabl. LXXXIX: 4–13, XC: 1–14). 74 kości
zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/koza, bóbr; ryby; ptaki; mięczak). 374 bryły polepy.
F.	1. Fragment ostrza noża, dł. 6,1 cm. 2. Przęślik gliniany stożkowaty, śr. 2 cm, wys. 2,3 cm. 3. Miniaturowe naczynko gliniane – tygielek odlewniczy?,
wys. 1,6 cm, śr. wylewu 1,3 cm. Tabl. LXXXIX: 1–3.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną oraz archeobotaniczną, rejestrując na polepie odciski nieokreślonych traw oraz węgle drzewne z sosny.
H.	 Okres rzymski.
Obiekt 90 – jama magazynowa. Tabl. XXVII
A.	Ar 100/120, wykop 8, sektor A4, wyróżniona na
poziomie 17 cm.
B.	Koliste zaciemnienie o śr. ok. 1 m.
C.	W profilu obiekt posiadał boczne ścianki ustawione prawie pionowo, dno nieregularne.
D.	W wypełnisku obiektu o miąższości 0,5 m znajdowało się dużo polepy.
E.	15 fragmentów ceramiki, w tym 4 charakterystyczne. 1 fragment wylewu naczynia wykonanego na
kole garncarskim. 7 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, owca/koza; ryby).
96 brył polepy.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną i archeobotaniczną. Zbadano makroszczątki roślin z wypełniska obiektu, wyróżniając: proso,
żabieniec, włośnicę zieloną lub okółkową, trawy
i zboża nieoznaczone. Węgle drzewne pochodzą
z sosny i dębu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 91 – jama gospodarcza. Tabl. XXV
A.	Ar 100/120, wykop 8, sektor B4, zadokumentowany po raz pierwszy na poziomie odkrycia – 30 cm.
B.	Zarys obiektu kolisty o śr. 1,5 m, następnie nieregularny.
C.	Profil jamy nieckowaty, o miąższości 0,34 m.
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D.	Wypełnisko dość jednolite z polepą i węglami
drzewnymi.
E.	32 fragmenty naczyń, w tym 5 fragmentów charakterystycznych. 12 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/koza).
13 brył polepy.
F.	1. Żelazny nit z masywną, półkolistą główką, dł.
2,1 cm, śr. główki 1,1, cm. Tabl. XCI: 2.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną oraz metaloznawczą nitu z żelaza.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 92 – jama magazynowa. Tabl. XXX
A.	Ar 100/110, wykop 8, sektor C4, wyróżniony na
poziomie 28 cm.
B.	W planie to kolista jama o śr. 0,55 m.
C.	W profilu obiekt ma kształt nieckowaty z wyraźnie
zaokrąglonym dnem.
D.	W wypalenisku wystąpiła duża ilość popiołu i węgli drzewnych, kamienie oraz skupisko ceramiki
– rozgniecione naczynie, zalegające na dnie jamy.
Miąższość obiektu od poziomu odkrycia wynosi
0,31 m.
E.	7 brył polepy.
F.	1. Waza gliniana o lekko zaokrąglonym brzuścu
i wyodrębnionym wylewie, śr. wylewu 19,8 cm,
wys. 13 cm. Tabl. XCI: 1.
G.	Wykonano analizę archeobotaniczną. Z wypełniska jamy zbadano makroszczątki roślin. Wyróżniono: proso, komosę, groch, przytulię fałszywą,
bniec dwudzielny, tymotkę łąkową i inne rośliny
dzikie. Wśród węgli drzewnych zidentyfikowano
sosnę i dąb.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 93 – jama gospodarcza. Tabl. XXXVI
A.	Ar 40/110 i 40/120, wykop 9, sektor F2, wyróżniony na poziomie 20 cm.
B.	Jama o regularnie kolistym kształcie, o śr. 1,0 m.
C.	Profil nieckowaty, dno nierówne, w centrum z zagłębieniem, przypominającym ślad po słupku, o gł.
0,20 m. Miąższość jamy łącznie to 0,60 m.
D.	Wypełnisko dość zwarte z dużą ilością polepy. Na
poziomie 50 cm w obrzeżu obiektu od strony SE
zaczęło wyodrębniać się zaciemnienie z większą
ilością polepy oraz pojedynczymi kamieniami –
zadokumentowane jako inny obiekt (107), który
jama przecina.
E.	50 fragmentów ceramiki, w tym 8 charakterystycznych (tabl. XCI: 3, 4). 20 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/
koza; ryby). 105 brył polepy, w tym 14 fragmentów z odciskami konstrukcyjnymi.
F.	1. Narzędzie – rylec z kości zwierzęcej z zaostrzonymi końcami, dł. 6 cm.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
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Obiekt 94 – piec (wapienniczy?) z konstrukcją słupową (94a–d, d3). Tabl. XXXVII
A.	Ar 40/110, wykop 9, sektory F2–G2, wyróżniony
na gł. 20 cm.
B.	Kolisty obiekt o śr. maksymalnej 2,20 m wyłożony polepą i potężnymi otoczakami. Na poziomie
40 cm konstrukcja kamienna przybrała kształt regularnego kolistego wieńca z dużych otoczaków
granitowych i narzutowych okalającego intensywnie pomarańczowe wypełnisko (polepa, glina). Na
poziomie 50 cm konstrukcja miała postać zwartego
bruku – zwłaszcza w części W. W centrum znajdował się duży kamień o płaskiej górnej powierzchni, z odpryskami i czerwonymi przebarwieniami
(stres termiczny). Z obiektem powiązano funkcjonalnie dołki posłupowe znajdujące się na zachód
od niego (94a–c) oraz przylegające od S (94d, d3).
Średnice dołków posłupowych od 0,3 do 0,5 m.
C.	Profil obiektu regularnie nieckowaty. Miąższość
0,46 m.
D.	Wypełnisko o charakterze zwartym, wypełnione twardą, przepaloną gliną, z białym nalotem
w części przydennej (wapno?). Dno jamy wyłożone otoczakami z wolną przestrzenią w centrum
jamy. Tam zarejestrowano glinę z białym nalotem
wapna.
E.	31 fragmentów ceramiki, w tym 4 charakterystyczne (tabl. XCI: 5). 1 kość zwierzęca (bydło).
114 brył polepy, w tym 53 konstrukcyjnej.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, archeo
botaniczną polepy, ziemi oraz węgli drzewnych.
Zidentyfikowano: nasiona komosy, odciski liści
i ździebeł nieokreślonych zbóż oraz węgle drzewne pochodzące z sosny i dębu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 95 – zespół gospodarczy, z konstrukcją słupową (95a–b). Tabl. XXXVIII
A.	Ar 40/110, wykop 9, sektor G2 i H2, wyróżniona
jako skupisko A (kamieni i ceramiki) na poziomie
20 cm.
B.	Regularnie kolisty kształt w przekroju poziomym.
W części przydennej zarys nieregularny.
C.	Profil obiektu o nieregularnych ściankach i płaskim
dnie. Miąższość 0,64 m. Z obiektem łączą się? dwa
dołki posłupowe (95a–b) znajdujące się w odległości 1,5 m do 2 m na E od obiektu. W obydwu przypadkach słupy były stabilizowane kamieniami.
D.	W wypełnisku obecna polepa i węgle drzewne,
zwłaszcza w części przydennej.
E.	50 fragmentów ceramiki, w tym 5 charakterystycznych, 11 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane
oraz gatunki: bydło, owca/koza; ryby). 52 bryły
polepy.
F.	1. Połowa glinianego przęślika dwustożkowatego
zdobionego nakłuciami, śr. 3,3 cm, wys. 2,7 cm.
Tabl. XCI: 6.
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G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną oraz archeo
botaniczną. Zarejestrowano rośliny: bniec biały
i komosę.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 96 – jama gospodarcza, z towarzyszącymi
4 słupami (96a–d). Tabl. XXXIX
A.	Ar 40/110, wykop 9, sektor G1, wyróżniony na gł.
20 cm.
B.	Nieregularny zarys, o wymiarach około 2,60 x
1,7 m. Z obiektem powiązano 4 dołki po słupach
(96a–d) zlokalizowane po 2 na NW i NE od jamy.
C.	W przekroju obiekt ma regularny kształt, płaskie
dno i lekko zaokrąglone ścianki.
D.	Wypełnisko z dużą ilością polepy i węgli drzewnych, gł. jamy 0,42 m.
E.	494 fragmenty ceramiki, w tym 49 charakterystycznych (tabl. XCII: 1–13). 378 kości zwierzęcych (nie
zidentyfikowane oraz gatunki: bydło,
świnia, owca/koza; ryby [łuski leszcza]).
F.	1. Bryłka stopionego szkła zielonkawego. Blaszka
żelazna, szer. 2,3 cm.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 96A – jama gospodarcza (produkcyjna –
wędzarnia?), z konstrukcją słupową (96Aa,b, a2).
Tabl. XXXIX
A.	Ar 40/110, wykop 9, sektor G1, zarejestrowany na
gł. 45 cm pod obiektem 96.
B.	Plan regularnie kolisty, śr. 1,2 m.
C.	Profil asymetrycznie nieckowaty.
D.	Wypełnisko z dużą ilością polepy, węgli drzewnych, rozproszonymi kamieniami, o miąższości
0,44 m.
E.	82 fragmenty ceramiki, w tym 15 charakterystycznych (tabl. XCIII: 1–4, 6–13). 69 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza; kości i łuski ryb: karpiowatych, leszcza, płoci, okonia). 220 brył polepy, w tym 59 fragmentów z odciskami konstrukcji.
F.	1. Miseczka łagodnie profilowana, z uszkiem, wys.
5 cm, śr. 13 cm. Tabl. XCIII: 5.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 97 – palenisko, z konstrukcją słupową
obok (97a, b, d). Tabl. XXXVIII
A.	Ar 50/120, wykop 9, sektor E3, palenisko zarejestrowane na gł. 20 cm.
B.	Nieregularnie kolisty kształt, śr. 0,90 m. Bruk kamienny o zaburzonym układzie, układający się
w wieniec. Kamienie różnej wielkości, tworzące
niżej 2 koncentracje po W i E stronie jamy. Wokół
paleniska zarejestrowano 3 owalne zaciemnienia
zinterpretowane jako 2 dołki posłupowe (97a, d)
i płytką podłużną jamkę (97b).
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C.	W przekroju profil nieckowaty, niewielka miąższość – 0,16 m.
D.	Nasycenie wypełniska popiołem i polepą.
E.	17 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne, 5 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, świnia, owca/koza). 41 brył po
lepy.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i archeobotaniczną. Zidentyfikowano dąb.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 98A – jama gospodarcza, z jamką posłupową (98Aa), zespół gospodarczy z paleniskiem
obiektem 98B i 98C. Tabl. XL
A.	Ar 50/120 i 60/120, wykop 9, sektory: F4–F5, G4–
G5, jama wyróżniona łącznie z paleniskiem 98B na
poziomie 20 cm.
B.	Zarys nieregularnie owalny. Maksymalna śr. obiektu 2,4 m. Na W od jamy dołek po słupie (98Aa)
o śr. 0,30 m.
C.	Profil nieckowaty, jama o miąższości 0,32 m. Głębokość jamy po słupie 0,35 m.
D.	Wypełnisko z niewielką ilością węgli drzewnych
i polepy i rozproszonymi kamieniami na poziomie
35 cm.
E.	231 fragmentów ceramiki, w tym 62 charakterystyczne (tabl. XCIV: 1–9). 471 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza, zając; kości i łuski ryb: karpiowatych,
leszcza, płoci). 61 brył polepy.
F.	1. Rozcieracz? obtoczony, wielograniasty, z granitoidu skandynawskiego, śr. 8 cm. 2. Osełka prostopadłościenna z piaskowca, dł. 4,5 cm. Tabl. CV: 9,
CVIII: 1.
G.	Wykonano analizy: ceramologiczną i petrograficzną narzędzi kamiennych.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 98B – palenisko, zespół gospodarczy
z obiektem 98A i 98C, z dołkiem posłupowym
(98Ba). Tabl. XL
A.	Ar 50/120, wykop 9, sektory: F4, E4, wyróżniony
łącznie z jamą gospodarczą 98A na poziomie 20.
B.	Nieregularnie owalny zarys. Bruk paleniska na poziomie 25 cm rozproszony. Na gł. 30 cm bardziej
zwarty. Śr. 1,3 m. Na gł. 40 cm po stronie W obiektu zarejestrowano niewielki okrągły ślad po słupie
o śr. 0,20 m (98Ba).
C.	Profil nieregularny.
D.	W wypełnisku kamienie, popiół i węgle drzewne.
E.	19 fragmentów ceramiki, w tym 2 charakterystyczne. 18 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, świnia, owca/koza; ryby). 3 bryły
polepy.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i archeobotaniczną, z węgli drzewnych zidentyfikowano dąb.
H.	Okres rzymski.
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Obiekt 98C – palenisko, zespół gospodarczy
z obiektem 98A i 98B. Tabl. XL
A.	Ar 50/120, wykop 9, sektor E4, wyróżniony na poziomie 35 cm.
B.	Kolista, zwarta koncentracja kamieni różnej wielkości, o śr. 1,0 m.
C.	Profil obiektu nieregularny, miąższość 0,17 m.
D.	W wypełnisku dominował popiół i węgle drzewne.
E.	4 fragmenty ceramiki niecharakterystycznej.
1 kość świni. 2 bryły polepy.
F.	 Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, archeobotaniczną, z węgli drzewnych zidentyfikowano dąb.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 99 – palenisko z konstrukcją słupową
(99a–f). Tabl. XLI
A.	Ar 50/120, wykop 9, sektor A4, zarejestrowany na
poziomie 20 cm.
B.	Owalne w planie, śr. 1,5 x 2,0 m. Luźny układ konstrukcji kamiennej złożonej z różnej wielkości otoczaków i ostrokrawędzistych kamieni. Zarejestrowano sekwencję 6 dołków posłupowych (99a–f)
otaczających palenisko od E i S, o śr. od 0,2 do
0,4 m.
C.	Profil nieckowaty, dno paleniska płaskie, po bokach widoczne zagłębienia – ślady najprawdopodobniej po ostro zakończonych słupach – pozostałości rusztu?. Miąższość do 0,4 m (słupki) lub
0,18 m (jama).
D.	Duże nasycenie popiołem i węglami drzewnymi
wypełniska. Dwa poziomy bruku kamiennego.
E.	88 fragmentów ceramiki, w tym 5 charakterystycznych (tabl. XCV: 2, 3). 30 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia, owca/
koza; ryby; ptaki). 40 brył polepy.
F.	1. Szpila z brązu z profilowaną główką typu IVa wg
Beckmanna, dł. 11 cm. Tabl. XCV: 1.
G.	Przeprowadzono analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną. Poddano analizie węgle drzewne –
zidentyfikowano dąb i sosnę.
H.	Faza B2. Otrzymano datę termoluminescencyjną
ceramiki: 1868±142 BP.
Obiekt 100 – jama gospodarcza, z konstrukcją słupową (100a, a2). Tabl. XXI
A.	Ar 50/110, wykop 9, sektor G3, obiekt wyróżniono
i zadokumentowano na poziomie 25 cm.
B.	Nieregularny kształt, maks. śr. 1,9 m. Od strony
N i od strony S obiektu zarejestrowano po jednym
dołku posłupowym (100a, a2), o śr. 0,3 i 0,4 m.
C.	W przekroju kształt nieregularny, zbliżony do odwróconego trapezu, maksymalna miąższość jamy
to 0,84 m, dołków po słupach – 0,26 m.
D.	 Wypełnisko z niewielką domieszką węgli drzewnych i polepy, poniżej poziomu 45 cm nabierające
charakteru plamistego.
E.	89 fragmentów ceramiki, w tym 5 charakterystycznych (tabl. CV: 4). 8 kości zwierzęcych (gatunki:
świnia, owca/koza). 8 brył polepy.
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F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 101 – jama magazynowa, z konstrukcją
słupową (101b–d). Tabl. XXXVI
A.	Ar 50/120, wykop 9, sektor E3, wyróżniony na poziomie 25 cm.
B.	Zarys owalny, śr. 1,1 m. Na W od jamy znajdowały
się 3 dołki posłupowe (101b, c, d).
C.	Profil obiektu zbliżony do odwróconego trapezu:
ścianki skośne, dno płaskie.
D.	Wypełnisko z dużą ilością polepy w centrum. Miąższość 0,48 m.
E.	15 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny. 13 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, owca/koza; ryby). 177 brył polepy,
w tym 13 z odciskami konstrukcji.
F.	1. Fragment małego naczynia lepionego ręcznie
z ornamentem zakratkowanego kółka wykonanego stempelkiem. Tabl. XCV: 5.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i archeo
botaniczną. Zarejestrowano zboża: proso, jęczmień, rośliny dzikie: komosę, rdest, szczaw i inne,
z drzew: sosnę i dąb.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 102 – jama magazynowa, otoczona 7 słupami (102a–e, g, h). Tabl. XLII
A.	Ar 40/120, wykop 9, sektor E2, odkryty na poziomie 25 cm.
B.	Kształt zbliżony do nieregularnego prostokąta, o wymiarach 0,8 x 0,7 m. Jama była otoczona z trzech stron słupkami o śr. od 0,3 do 0,6 m
(102a–e, g, h).
C.	Profil regularnie nieckowaty, miąższość jamy –
0,22 m.
D.	Wypełnisko z bryłkami polepy i węglem drzewnym.
E.	15 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny. 7 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, owca/koza). 41 brył polepy.
F.	1. Fragment stopionego szkła.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 103 – jama magazynowa, z konstrukcją
słupową (103a, b). Tabl. XLIII
A.	Ar 40/120, wykop 9, sektor F1, wyróżniony na poziomie 30 cm.
B.	Regularnie kolisty obiekt, o śr. 1 m. W odległości
ok. 1 m na NW od jamy zadokumentowano 2 dołki
po słupach (103a, b).
C.	W przekroju płaskie dno i prawie pionowo ustawione ścianki, miąższość 1,0 m.
D.	W stropowych partiach jamy wystąpiły rozproszone kamienie, w całym wypełnisku duża ilość polepy dominującej w horyzontalnie układających się
warstwach.
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E.	63 fragmenty ceramiki, w tym 9 charakterystycznych (tabl. XCVI: 3,4). 167 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza; kości i łuski ryb: karpiowatych, leszcza). 358 brył polepy, w tym 110 fragmentów z odciskami konstrukcji.
F.	1. Masywny sztabkowaty przedmiot żelazny, być
może ułamany krój płużny, dł. 14,2 cm. 2. Ząb
grzebienia kościanego, dł. 2,1 cm. 3. Igła z brązu
z ułamanym uszkiem, dł. 5,1 cm. 4. Fragment wazy
z krezowatym wylewem wykonanej przy użyciu
koła garncarskiego, typ 15B wg H. Dobrzańskiej,
zdobionej ornamentem wyświecanym na brzuścu
i krawędzi wylewu, śr. wylewu 22 cm. Tabl. XCVI:
1, 2, 5.
G.	Wykonano analizy: acheozoologiczną, badania
metaloznawcze przedmiotu z żelaza, a także analizy archeobotaniczne, rejestrując: jęczmień, proso,
żyto, zboża nieoznaczone, chwastnicę, włośnicę,
mak, a z drzew: sosnę, dąb i brzozę.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 104 – jama magazynowa, z dołkiem posłupowym (104a). Tabl. XXXV
A.	Ar 40/120, wykop sektory E2, F2, wyróżniony na
poziomie 30 cm.
B.	Kolisty zarys, śr. 1,1 m. Na S od jamy zlokalizowano dołek posłupowy (104a), o śr. 0,4 m.
C.	Przekrój nieregularnie nieckowaty, miąższość
jamy 0,5 m.
D.	W wypełnisku duża ilość polepy w dużych bryłkach oraz węgle drzewne.
E.	17 fragmentów ceramiki, w tym 4 charakterystyczne (tabl. XCV: 6). 7 kości zwierzęcych (gatunki:
bydło, owca/koza; ryby). 68 brył polepy, w tym
6 z odciskami konstrukcji.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną i archeobotaniczną. Zarejestrowano: dąb i sosnę.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 105 – zespół gospodarczy o konstrukcji słupowej (105a–j), funkcjonalnie związany
z obiektem 61?. Tabl. XLIV
A.	Ar 50/110, 50/120, wykop 9, sektory F3–F4, G3–
G4, wyróżniony na poziomie 35 cm.
B.	10 jam posłupowych: a–j, układających się w nieregularny prostokąt, o śr. od 0,23 m do 0,48 m.
C.	W profilach jamy posłupowe miały dna zaokrąglone (6), płaskie (3) lub ostro zakończone (1). Miąższość do 0,22 m.
D.	Wypełniska dołków zawierały węgiel drzewny
i polepę lub gliniasty piasek.
E.	9 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
13 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, owca/koza; ryby). 31 brył polepy.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
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Obiekt 106 – zespół gospodarczy o konstrukcji
słupowej (lub produkcyjny?). Tabl. XLV
A.	Ar 60/120, wykop 9, sektor E5, zarejestrowany na
poziomie 40 cm.
B.	Regularnie prostokątny kształt o wymiarach 4,4
x 2,5 m. W narożnikach oraz na środku jednej
z krótszych ścian półziemianki zaobserwowano
dołki posłupowe. Na gł. 0,5 m w części N obiektu
odsłonięto zwartą czworokątną konstrukcję z dużych głazów narzutowych, uzupełnionych małymi
połupanymi kamieniami z piaskowców i opok. Wymiary konstrukcji 1,3 x 1,3 m.
C.	W profilu obiekt ma nieckowaty kształt i dno płaskie, regularne. Miąższość 0,5 m od poziomu odkrycia.
D.	W wypełnisku niewielka ilość węgli drzewnych
i polepy. Spód konstrukcji z kamieni stanowiła płaska płyta kamienna o lekko nieckowatym kształcie.
E.	154 fragmenty ceramiki, w tym 18 charakterystycznych (tabl. XCVI: 6–9). 111 kości zwierzęcych
(niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło, świnia,
owca/koza; ryby; ptaki). 54 bryły polepy.
F.	1. 2 płytki polerskie o kształcie trapezowatym wykonane z opoki, wymiary: 5,2 x 4,3 x 1,4 cm i 9 x
5,9 x 1,9 cm. Tabl. CX: 4, 5.
G.	Przeprowadzono analizy: archeozoologiczną, petrograficzną narzędzi kamiennych oraz archeobotaniczną. Zarejestrowano makroszczątki sosny.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 107 – jama gospodarcza. Tabl. XXXVI
A.	Ar 40/110, wykop 9, sektory F2–G2, odkryty na
poziomie 40 cm.
B.	Nieregularny kształt zbliżony do wydłużonego
owalu, o śr. maks. około 0,9 m. Jama jest przecięta
przez obiekt 93.
C.	W profilu kształt regularnej głębokiej niecki –
0,5 m.
D.	Wypełnisko z niewielką domieszką polepy i węgli
drzewnych. W stropie kilka dużych kamieni, między innymi uszkodzone żarno.
E.	3 fragmenty ceramiki niecharakterystycznej. 7 brył
polepy.
F.	1. Żarno nieckowate z gnejsu skandynawskiego,
o wym. 26 x 16 cm. Tabl. CX: 2.
G.	Przeprowadzono badania petrograficzne żarna
oraz analizy archeobotaniczne i zadokumentowano nasiona komosy oraz węgle pochodzące z sosny,
dębu i brzozy.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 108 – jama gospodarcza. Tabl. XXXII
A.	Ar 0/130, wykop 11, sektor C1–C2, wyróżniona na
poziomie 17 cm.
B.	Kolista jama o śr. ok. 0,5 m, ze zlokalizowanymi
w odległości ok. 0,5 m kolistymi dołkami po słupach o śr. 0,3 m.
C.	Profil nieregularny, dwuczłonowy, dna jam zaokrąglone, gł. 0,6 m.
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D.	Wypełnisko obiektu zawierało niewielkie ilości
węgli drzewnych i popiołu.
E.	21 fragmentów ceramiki niecharakterystycznej.
3 fragmenty polepy, 2 bryły żużla żelaznego.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 109 – palenisko. Tabl. XL
A.	Ar 0/130 i 0/140, wykop 11, sektor C2, obiekt wyróżniony na poziomie 20 cm.
B.	O kolistym zarysie z brukiem kamiennym (na głęb.
0,32 m) układającym się na obrzeżach obiektu
w nieregularny wieniec z kamieni.
C.	Profil nieckowaty, dno płaskie.
D.	W górnej części obiektu wystąpił bruk kamienny,
przy płaskim dnie jamy zalegała warstwa z popiołem. Głębokość obiektu 0,26 m.
E.	10 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
1 kość zwierzęca (świni).
F.	1. Paciorek kulisty z ciemnofioletowego przezroczystego szkła, typ 3 wg Tempelmann-Mączyńskiej, wys. 1,0 cm, śr. 1,3 cm. Tabl. XCVI: 10.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Data 14C: 133AD (95,4%) 330AD.
Obiekt 110 – jama gospodarcza. Tabl. XXIII.
A.	Ar 0/140, wykop 11, sektor C2, wyróżniony na gł.
25 cm.
B.	Owalny obiekt o śr. około 1,4 m.
C.	Profil nieckowaty, niewielka miąższość jamy –
0,12 m.
D.	Wypełnisko słabo wyróżniające się, z niewielką
ilością węgli drzewnych.
E.	3 niecharakterystyczne fragmenty ceramiki.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 111 i 111A – paleniska. Tabl. XLVI
A.	Ar 0/140, wykop 11, sektor C2, wyróżniony na gł.
25 cm.
B.	Plan w postaci wydłużonego owalu, o śr. 2,6 m.
Na gł. 32 cm w centrum zaciemnienia odsłonięto
bruk z kamieni, w kształcie nieregularnego prostokąta. Na północny zachód od opisanego bruku
znajdował się drugi układ kamieni o dość zwartej
konstrukcji, któremu zdecydowano nadać numer
111A. Bruk kamienny tego paleniska miał śr. ok.
0,8 m. Jama zawierająca węgiel drzewny i popiół
łączyła się w rzucie z wypełniskiem paleniska 111.
Wydaje się, że miało w tym przypadku miejsce „odnawiania” konstrukcji.
C.	Profil nieckowaty, kamienie zlokalizowane w stropie jamy.
D.	Miąższość obiektu 0,28 m, duża ilość popiołu i węgli drzewnych w wypełnisku.
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E.	6 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny. 1 fragment ceramiki wykonanej na kole garncarskim, krzemień (krzesak?).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących
obiektu.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 112 – jama gospodarcza. Tabl. XLIII
A.	Ar –10/130 i Ar –10/140, wykop 11, sektor C 1,
wyróżniony na poziomie 25 cm.
B.	Jama owalna w planie o śr. 1,1 m.
C.	Profil regularnie nieckowaty.
D.	Miąższość obiektu bardzo mała, około 0,18 m.
W centralnej części zarejestrowano ślady po „wkopie” z licznymi fragmentami żelaznych odłamków
– prawdopodobnie o charakterze nowożytnym.
Obiekt zniszczony przez pocisk?
E.	18 fragmentów ceramiki, w tym 2 charakterystyczne. 2 fragmenty naczyń wykonanych przy użyciu
koła garncarskiego. 1 bryłka polepy. 1 kość zwierzęca (niezidentyfikowana).
F.	1. Połowa przęślika stożkowatego.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Fazy C2–D.
Obiekt 113 – wziemny o konstrukcji słupowej –
mieszkalny lub mieszkalno-gospodarczy, 31 jam
posłupowych (113a–z, a1–e1). Tabl. XLVII, XLVIII
A.	Ar 30/130 i 40/130, wykop 10, sektor A2–4, B2–4,
zarejestrowany na poziomie 25 cm.
B.	Prostokątna konstrukcja o wymiarach około 4,5 x
10 m, dłuższym bokiem zorientowana wzdłuż osi
N–S. Wsparta na słupach, których zarejestrowano
łącznie 31 (113a–z, a1–e1), kolistych, o śr. od 0,3
do 0,5 m. Najprawdopodobniej nie wszystkie słupy
funkcjonowały jednocześnie. Część dołków to pozostałości po naprawach drewnianej konstrukcji.
Być może część słupów to pozostałości ogrodzenia
towarzyszącego budynkowi.
C.	Profil nieregularny, miąższość obiektu niewielka,
do 0,5 m, dołki po słupach o płasko ściętych, zaokrąglonych lub ostro zakończonych dnach, sięgające maksymalnie 0,8 m od poziomu pierwszej
rejestracji.
D.	W wypełnisku obiektu występowała rozdrobniona polepa, tworząc większą koncentrację ułożoną
wzdłuż południowej ściany obiektu. Polepa występowała również w wypełniskach jam posłupowych.
W 1/3 tych jam zarejestrowano także kamienie.
E.	384 fragmenty ceramiki, w tym 47 charakterystycznych (tabl. XCVII: 3–5, XCVIII: 1–3). 12 fragmentów
naczyń wykonanych przy użyciu koła garncarskiego, w tym 11 chrakterystycznych. 97 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło,
świnia, owca/koza, owca i koń). 124 bryły polepy,
w tym 9 konstrukcyjnej, 2 bryły żużla.
F.	1. Żelazny grot strzały, dł. 7,8 cm, dł. liścia 4,0 cm,
szer. liścia 1,4 cm. 2. Nóż żelazny z wyodrębnio-
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nym trzpieniem, dł. 10,2 cm. 3. Fragment drucika
z brązu – prawdopodobnie część sprężyny fibuli,
zachowana dł. 1,7 cm. Gładzik? z piaskowca o nieregularnym kształcie, lekko spłaszczony, śr. 7,8 cm.
4. Gładzik lub rozcieracz z piaskowca o nieregularnym kształcie i dobrze obtoczonych powierzchniach, śr. 7,5 cm. 5. Osełka z tufitu o kształcie
klinowatym uzyskanym poprzez intensywne użytkowanie, dł. 9 cm. 6. Osełka z piaskowca o nieregularnym sierpowatym kształcie, o bokach silnie
wypracowanych w procesie ścierania, szlifowania,
na jednym z boków widoczne bruzdy po ostrzeniu podłużnego narzędzia, dł. 7,7 cm. 7. Fragment (połowa) żarna obrotowego wykonanego
ze zlepieńca, śr. 34 cm. 8. Waza o zaokrąglonym
wydętym brzuścu, wyraźnie wychylonym wylewie
z ukośnie ściętym brzegiem, 9. Fragmenty wazy
z „krezowatym” wylewem wykonanej przy użyciu
koła garncarskiego, typ 15B wg H. Dobrzańskiej.
10. 3 fragmenty naczynia zasobowego, obtaczanego, w tym brzuśce zdobione szerokimi poziomymi
liniami rytymi. Tabl. XCVII: 1, 2, 6–8, XCVIII: 4,
CVIII: 3, CIX: 1, CX: 3.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, ceramologiczną i petrograficzną narzędzi kamiennych.
H.	Młodszy i późny okres rzymski. Uzyskano datę termoluminescencyjną fragmentu naczynia zasobowego: 1713±130 BP, oraz polepy z dołka posłupowego 113t: 1606±145 BP.
Obiekt 114 – palenisko, prawdopodobnie związane funkcjonalnie z obiektem mieszkalnym 113.
Tabl. XLIX
A.	Ar 40/130, wykop 10, sektor A4–5, zarejestrowane
na poziomie 28 cm.
B.	Plan kolisty, o śr. 1,1 m z centralnie ułożoną warstwą kamieni.
C.	Profil nieckowaty.
D.	Miąższość jamy 0,26 m, w górnej części 1 warstwa
bruku kamiennego, obecność popiołu w wypełnisku.
E.	19 fragmentów ceramiki, w tym 1 charakterystyczny. 3 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło).
F.	1. Rozcieracz wykonany z granitoidu skandynawskiego znaleziony na obrzeżu paleniska, z wyraźnie wypracowaną, wygładzoną jedną z powierzchni, śr. 8 cm. Tabl. CVIII: 5.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i petrograficzną narzędzia kamiennego.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 115 – palenisko. Tabl. XLVI
A.	Ar –10/140, wykop 11, sektor C1, poziom bruku
kamiennego zarejestrowany na gł. 47 cm.
B.	Układ kamieni zbliżony do prostokąta o bokach
1,2 x 1,6 m.
C.	Profil nieckowaty, dno płaskie, gł. jamy 0,28 m.
D.	Wokół bruku kamiennego ziemia intensywnie nasycona popiołem i węglami drzewnymi.
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E.	11 fragmentów ceramiki, w tym 2 charakterystyczne.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Brak badań interdyscyplinarnych dotyczących obiektu.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 116 – palenisko. Tabl. L
A.	Ar 20/130, wykop 10, sektor B1 i B2, wyróżniony
na gł. 32 cm.
B.	Plan owalny o śr. 1,6–2,4 m. Bruk kamienny w postaci różnej wielkości przepalonych kamieni nietworzących układu zwartego.
C.	Profil nieckowaty, lekko wklęsłe dno. Głębokość
obiektu 0,30 m.
D.	W wypełnisku zarejestrowano węgle drzewne i rozdrobnioną polepę.
E.	75 fragmentów ceramiki, w tym 7 charakterystycznych. 3 kości zwierzęce (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło).
F.	 1. Fragmenty dużego wtórnie przepalonego garnka o nieprofilowanym wylewie. 2. Garnek o nieprofilowanym wylewie i wyraźnym załomie brzuśca.
3. 4 fragmentarycznie zachowane gliniane ciężarki
krążkowe, o śr. 9,3 cm. 4. Nit (trzpień) żelazny o zniekształconej główce, śr. 2,2 cm. 5. Paciorek walcowaty
ze szkła seledynowego zdobiony spiralnie białą i czerwoną nitką (typ 304d wg Tempelmann-Mączyńskiej),
dł. 3,9 cm, śr. 0,9 cm. Tabl. XCIX: 1–6.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Faza B2/C1–C1a.
Obiekt 116A – zespół gospodarczy. Tabl. L
A.	Ar 20/130, wykop 10, sektor B1 i B2, wyróżniony
na gł. 47 cm.
B.	Plan zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, wymiary około 3,6 x 3,8 m. Z obiektem
związane są co najmniej 2 dołki posłupowe, o śr.
0,4 m.
C.	Profil nieckowaty, w centralnej części widoczny
profil jamy posłupowej. Głębokość obiektu 0,5 m.
Zachodnia krawędź obiektu naruszała palenisko
116.
D.	Wypełnisko z węglami drzewnymi, polepą i popiołem w centralnej części. Na gł. 0,57 m wystąpiły
rozrzucone kamienie (pozostałość bruku?).
E.	58 fragmentów ceramiki, w tym 8 wydzielonych
(tabl. XCIX: 8). 2 charakterystyczne fragmenty naczyń wykonanych przy użyciu koła garncarskiego.
45 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, świnia, owca/koza). 7 brył polepy.
F.	1. Krzesiwo typu Żerniki Wielkie, żelazo, dł. całkowita 15,7 cm, maksymalna szerokość sztabkowatej
rękojeści 1,2 cm, bodziec o śr. 0,4 cm i dł. 7 cm.
2. Fragment taśmowatego okucia. 3. Taśmowaty
przedmiot żelazny o dł. około 5,6 cm. 4. Fragment
obrobionej kości – okładziny?. 5. Połowa wędzidła
żelaznego, dł. 7,3 cm. Tabl. XCIX: 7, 9, 10.

Charakterystyka osady...

G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i metaloznawczą krzesiwa i wędzidła.
H.	Fazy C3–D. Uzyskano datę termoluminescencyjną
fragmentu naczynia: 1676±127 BP, oraz datę 14C
węgla drzewnego: 231AD (95,4%) 385AD.
Obiekt 117 – palenisko. Tabl. XLIX
A.	Ar 20/130, wykop 10, sektor B1, wyróżniony na
poziomie 32 cm.
B.	Plan kolisty, śr. 1,1 m. Na poziomie odkrycia wystąpiły centralnie nieliczne kamienie, o nieregularnym układzie, prawdopodobnie pozostałość bruku
kamiennego.
C.	Profil nieckowaty, dno zaokrąglone, gł. jamy 0,2 m.
D.	W wypełnisku jamy pozostałości bruku w postaci
kilku przepalonych kamieni, z niewielką domieszką popiołu w centrum zaciemnienia.
E.	12 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne. 1 kość zwierzęca (bydło). 8 brył polepy. Stopione szkło.
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski. Uzyskano datę termoluminescencyjną fragmentu naczynia grubościennego: 1606
±122 BP.
Obiekt 118 – palenisko. Tabl. XLIX
A.	Ar 20/130, wykop 10, sektor B2, wyróżniony na
poziomie 32 cm.
B.	Kształt obiektu nieregularny, śr. 1,2 m. Centrum
jamy zajmowały kamienie o różnej wielkości, tworząc dość zwarty bruk o kształcie prostokątnym.
C.	W profilu dno płaskie i zaokrąglone boczne ścianki
jamy. Głębokość 0,34 m.
D.	W wypełnisku jamy, oprócz poziomu bruku, występowały pojedyncze kamienie i duża ilość popiołu.
E.	5 fragmentów niecharakterystycznych ceramiki.
3 kości zwierzęce (bydło).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 119 – palenisko. Tabl. XLI
A.	Ar 30/130, wykop 10, sektor B2, zarejestrowany
na poziomie 32 cm.
B.	Plan kolisty, śr. 1,2 m. W górnej części obiektu pozostałość bruku w postaci rozproszonych kamieni.
C.	Profil nieckowaty, pierwotnie ścianki jamy ustawiono pionowo, dno płaskie. Miąższość 0,44 m.
D.	W wypełnisku rozdrobnione węgle drzewne i polepa.
E.	53 fragmenty ceramiki, w tym 2 charakterystyczne
(tabl. XCVIII: 9). 7 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: świnia; ryby). 2 bryłki polepy.
F.	 1. 3 stopione paciorki?: 2 ze szkła zielonkawego lekko
przezroczystego, 1 ze szkła półprzezroczystego gra-
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natowego z czerwoną nitką. 2. Igła żelazna o zachowanej długości 2,9 cm. Tabl. XCVIII: 5–8.
G.	Wykonano analizę archeozoologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 120 – palenisko. Tabl. LI
A.	Ar 20/130, wykop 10, sektor A1, zarejestrowany
na poziomie 47 cm.
B.	Plan nieregularnie owalny, śr. ok. 1,9 m. Duże otoczaki i drobne kamienie tworzyły dość zwarty bruk
na obrzeżach, w środku o luźniejszym układzie.
C.	Profil nieckowaty, miąższość obiektu 0,26 m.
D.	 W wypełnisku rozdrobnione węgle drzewne.
E.	14 fragmentów ceramiki, w tym 2 charakterystyczne (tabl. C: 1). 9 kości zwierzęcych (gatunki: bydło, świnia).
F.	Brak zabytków wydzielonych.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 121 – palenisko. Tabl. LII
A.	Ar 20/130, wykop 10, sektor A1, zarejestrowany
na poziomie 47 cm.
B.	W planie zarys zbliżony do prostokąta o wymiarach 1,4 x 1,1 m. Duże otoczaki i drobne kamienie
tworzyły dość zwarty bruk w części NW, w środku
i w części SE o luźniejszym układzie.
C.	Profil asymetrycznie nieckowaty, gł. jamy maksymalnie 0,4 m.
D.	W wypełnisku rozdrobnione węgle drzewne.
E.	28 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne (tabl. C: 2, 3). 1 fragment brzuśca naczynia
wykonanego na kole garncarskim. 5 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz gatunki: bydło).
F.	1. Ciężarek gliniany, w kształcie krążka o śr. 9,5
cm, wys. 5 cm, śr. otworu 3,0 cm. Tabl. C: 4.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną i ceramologiczną.
H.	Okres rzymski.
Obiekt 122 – palenisko. Tabl. LII
A.	Ar 20/130 i 20/140, wykop 10, sektor A2, zarejestrowany na poziomie 47 cm.
B.	Plan nieregularnie owalny. Średnica 2,3 m. Na poziomie odkrycia wystąpił bruk kamienny, o dość zwartym układzie w centralnej części obiektu. Po jego zdjęciu zarejestrowano kolejną warstwę kamieni.
C.	Profil zbliżony do nieckowatego. Głębokość obiektu 0,24 m.
D.	W wypełnisku rozdrobnione węgle drzewne i popiół.
E.	29 fragmentów ceramiki, w tym 3 charakterystyczne. 18 kości zwierzęcych (niezidentyfikowane oraz
gatunki: bydło, koza).
F.	 1. Wylew i brzusiec naczynia wazowatego wykonanego na kole garncarskim. 2. Część przydenna garnka
z wyodrębnionym dnem, śr. dna 10 cm. Tabl. C: 5.
G.	Wykonano analizy archeozoologiczną i ceramologiczną.
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H.	Fazy C2–D. Uzyskano datę termoluminescencyjną
fragmentu naczynia wykonanego na kole garncarskim: 1740±132 BP.
Obiekt 123 – palenisko lub piec?. Tabl. L
A.	Ar 20/130 i 20/140, wykop 10, sektor A1, wyróżniony na poziomie 47 cm.
B.	Plan prawdopodobnie owalny (część obiektu niedostępna do eksploracji) o śr. ok. 3,5–3,9 m, na
obrzeżach wyraźna warstwa zwartej polepy przypominająca pozostałość ścianki.
C.	Profil nieckowaty. Miąższość obiektu 0,3 m.
D.	W wypełnisku dominowała zwarta polepa.
E.	9 fragmentów ceramiki, w tym 4 charakterystyczne. 3 kości zwierzęce (bydło). 19 brył polepy konstrukcyjnej.
F.	1. Rozcieracz lub gładzik z granitoidu skandynawskiego o elipsowatym kształcie, bez wyraźnych śladów użytkowania, śr. 5,7 cm. 2. Część przydenna
garnka, śr. dna 11 cm. 3. Fragment wazy z „krezowatym” wylewem wykonanej przy użyciu koła
garncarskiego, typ 15 wg H. Dobrzańskiej. Tabl. C:
6, 7, CVIII: 2.
G.	Wykonano analizy: archeozoologiczną, petrograficzną narzędzia kamiennego oraz ceramologiczną.
H.	Fazy C2–D.
Zabytki z warstwy kulturowej:
Wykop 4 – badania w 1998 r. Tabl. CI, CIII, CIV
1. Żelazna fibula 3. odmiany fibul trąbkowatych
wg T. Liany, zbliżona do typu Brzeźce wg A. Kokowskiego, zdobiona na główce i na grzebieniu
kabłąka złotą i srebrną folią, dł. 4,8 cm (CI:13).
2. Pochewka fibuli VII grupy Almgrena, wys.
1,9 cm (CI: 4). 3. Haczyk na ryby z brązu, dł.
3,5 cm (CI: 5). 4. Nóż żelazny z jednostronnie wyodrębnioną rękojeścią, dł. 13,4 cm (CI: 6). 5. Fragment podłużnego przedmiotu żelaznego, dł. 5 cm.
6. Fragment podłużnego przedmiotu żelaznego,
dł. 6,3 cm. 7. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr.
3 cm, wys. 2,1 cm (CIII: 10). 8. Przęślik gliniany
dwustożkowaty, śr. 2,8 cm, wys. 2,4 cm. 9. Przęślik
gliniany stożkowaty, śr. 4 cm, wys. 2,3 cm (CIII:
3). 10. Fragment brzuśca ceramiki z ornamentem
szczypanym (CIV: 12). 11. Miniaturowe naczynie
z dziurkowanym dnem, śr. wylewu 4,2 cm, dna
3 cm, wys. 3,2 cm (CIV: 11).
Wykop 5 – badania w 1999 r. Tabl. CI–CIV

Sektor I: 1. Skupisko drobnych fragmentów przed-

miotów z żelaza.

Sektor J: 2. Fibula kuszowata, typ A.162, wykonana

z brązu cynkowego, z guzkami na osi sprężyny, dł.
4,8 cm (CI: 12). 3. Miseczka z wyraźnie zaznaczonym załomem brzuśca, śr. wylewu 8,1 cm, brzuśca
7,5 cm, wys. 3,7 cm (CIV: 2). 4. Silnie profilowane
żelazne okucie końca pasa, typ I odmiana 7 wg Madydy-Legutko, dł. 9,5 cm (CI: 1). 5. Przęślik glinia-
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ny dwustożkowaty, śr. 2,3 cm, wys. 1,5 cm (CIII:
9). 6. Fragment narzędzia: dłuta lub przecinaka
żelaznego, w przekroju czworokątnego, dł. 6,5 cm.
Sektor K: 7. Fragment ostrza noża żelaznego, dł.
6 cm. 8. Szpila kościana z ułamaną główką z otworem, dł. 7 cm (CII: 4).
Sektor L: 9. Naczynko miniaturowe – nieprofilowana miseczka, śr. wylewu 5,3 cm, wys. 3 cm (CIV:
6). 10. Fragment przedmiotu żelaznego – rękojeści? zakończonej uszkiem, dł. 4,3 cm. 11. Przęślik
z opoki, krążkowaty, zdobiony po obydwu stronach
ornamentem ukośnych nacięć ułożonych w trójkąty oraz czterech dookolnych linii rytych, śr. 4 cm,
wys. 2,2 cm (CIII: 5).
Sektor M: 12. Grot strzały o wąskim laurowatym liściu, żelazo, dł. 4,5 cm (CI: 9). 13. Kolec sprzączki?, żelazo, 3,5 cm.
Sektor N: 14. Przęślik gliniany, płaskokulisty, śr. 3,5
cm, wys. 2 cm (CIII: 7). 15. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr. 3,3 cm, wys. 2,2 cm (CIII: 11). 16.
Nóż żelazny z obustronnie wyodrębnioną rękojeścią, dł. 10,5 cm.
Sektor O: 17. Kubek gliniany z wydatnym uchem, śr.
wylewu 8,4 cm, wys. 5,7 cm (CIV: 9). 18. Denar
fałszywy, prawdopodobnie Domicjan za panowania Wespazjana, 69–79 n.e., ewentualnie Tytus,
79–81 n.e., Domicjan 81–96 n.e. Zachowany jedynie rdzeń (anima) z brązu (prawdopodobnie cynowo-ołowiowego), waga 1,598 g, śr. 1,9 cm. Av. Domicjan? jako Cezar w wieńcu laurowym? w prawo.
Napisy nieczytelne. Rv. intencjonalnie zeszlifowany. Legenda i rysunek nieczytelne (ryc. 26: 3).
Sektor P: 19. Gliniany ciężarek krążkowy, śr. 12 cm,
śr. otworu 4 cm. 20. Niewielkie fragmenty trójwarstwowego grzebienia z żelaznym nitem (CII: 3).
21. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr. 3,8 cm,
wys. 2,4 cm.
Sektor S: 22. Naczynko miniaturowe, nieprofilowane, śr. wylewu 6 cm, wys. 3 cm (CIV: 5).
Wykop 5A – badania w 2000 r. Tabl. CI–CIII
1. Fibula z brązu typu A. 161, z kolankowato zgiętym, trójkątnym w przekroju kabłąkiem, dł. 5,2 cm
(CI: 11). 2. Grzebień trójwarstwowy z łagodnie
trapezowatym uchwytem, niezdobiony, nity żelazne, typ I wg Thomas, dł. 9,7 cm, wys. 5,7 cm (CII:
1). 3. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr. 3,3 cm,
wys. 1,8 cm (CIII: 6).
Wykop 6 – badania w 2000 r. Tabl. CI–CIII

Sektor R: 1. Fragment półokrągłego przedmiotu

z brązu, śr. 2,2 cm.

Sektor S: 2. Fragment ozdoby bursztynowej (wisior-

ka?), dł. 1,2 cm (CI: 16). 3. Fragment żelaznej fibuli o konstrukcji kuszowatej, dł. 5,6 cm (CI: 7). 4.
Przęślik gliniany krążkowaty, śr. 4 cm, wys. 1,4 cm
(CIII: 4). 5. Garnek jajowaty, nieprofilowany, śr.
wylewu 15,4 cm, wys. ok. 21 cm (CII: 11).
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Wykop 7 – badania w 2003 r.
Sektor A: 1. Fragment ogniwa wędzidła, żelazo, śr.
kółka 2,5 cm.
Sektor B: 2. Fragment przedmiotu żelaznego (nit?),
dł. 2,4 cm.
Sektor D: 3. Haczyk z brązu (na ryby?) zgięty, dł. ok.
4,5 cm. 4. Fragment wąskiego przedmiotu żelaznego, dł. 3,2 cm. 5. Fragment wąskiego przedmiotu
żelaznego, dł. 2,7 cm. 6. Fragment okucia w formie zagiętej blaszki, z otworem na nit, żelazo, szer.
1,2 cm. 7. Fragment przedmiotu żelaznego, szer.
0,2 cm, dł. 2,7 cm.
Wykop 8 – badania w 2006 r. Tabl. CV
Sektor A3: 1. Rozcieracz z granitoidu skandynawskiego, fragment, śr. 6,5 cm (CV: 6).
Sektor B3: 2. Część przydenna miniaturowego naczynka glinianego (formy odlewniczej?), śr. dna
2 cm.
Sektor C1: 3. Kółko żelazne (część uchwytu?), śr.
3 cm.
Sektor C2: 4. Rozcieracz z granitoidu skandynawskiego, z lekko spłaszczonymi powierzchniami, śr.
7,8 cm (CV: 7).
Sektor F5: 5. Fragment szpili (?) kościanej, dł. 6 cm.
Wykop 9 – badania w 2006 r. Tabl. CI, CIV, CX
Sektor E1: 1. Młotek żelazny („jubilerski”), typ IIA3
wg Kokowskiego, dł. 7,5 cm, maks. szer. 0,8 cm, gr.
0,4 cm (CI: 2).
Sektor E2: 2. Osełka z piaskowca w formie prostopadłościanu, dł. 13 x 5,5 x 3,3 cm (CX: 7).
Sektor G1: 3. Fragment przedmiotu żelaznego w postaci jednostronnie ostro zakończonego narzędzia
z żelaza o dł. 5,9 cm, szer. 1,7 cm. 4. Fragment wąskiego przedmiotu żelaznego, dł. 1,4 cm.
Sektor G2: 5. Fragment okucia? żelaznego, dł. 3 cm.
Sektor G4: 6. Waza wykonana na kole garncarskim
z wyraźnie odchylonym wylewem, wyraźnie zaznaczonym załomem brzuśca i wyodrębnionym, pierścieniowatym dnem, typ 3A wg Dobrzańskiej, śr.
wylewu 20 cm, brzuśca 19,5 cm, wys. 11,1 cm (CIV:
6). 7. Fragmentarycznie zachowana misa wykonana na kole garncarskim z wyraźnie odchylonym
wylewem i ostro zaznaczonym załomem brzuśca,
typ 3A wg Dobrzańskiej, śr. wylewu 18 cm, brzuśca
16,5 cm (CIV: 7). 8. Waza z wyraźnie zaznaczonym
załomem brzuśca i wklęsłą górną częścią łukowato przechodzącą w wylew, śr. wylewu 18 cm, wys.
zachowana 10 cm (CIV: 4). 9. Garnek z wyraźnie
zaznaczonym załomem brzuśca i wychyloną krawędzią wylewu, śr. wylewu 17,4 cm, wys. 17,5 cm.
10. Część przydenna naczynia bardzo niestarannie
wylepionego, śr. dna 6 cm. 11. Fragment wąskiego
przedmiotu żelaznego, dł. 1,7 cm. 12. Fragment
przedmiotu żelaznego, szer. 0,4 cm, dł. 3,5 cm.
Wykop 10 – badania w 2008 r. Tabl. CIII, CIV

Sektor A1: 1. Zawieszka z drucika brązowego

z uszkiem, dł. 2 cm. 2. Przęślik gliniany, dwustożkowaty, śr. 2,7 cm.

43

Sektor B1: 3. Dolna część stożkowatego ciężarka glinia-

nego, szer. 9 cm (CIII: 13). 4. Misa z wyraźnie zaznaczonym załomem brzuśca i górną częścią brzuśca łukowato przechodzącą w wylew, śr. wylewu 17,7 cm,
wys. 8,6 cm. 5. Czarka łagodnie profilowana, z załomem brzuśca podkreślonym szerokim rowkiem, śr.
wylewu 11 cm, wys. 8 cm (CIV: 8).

Wykop 11 – badania w 2008 r. Tabl. CI
Sektor C1: 1. Paciorek płaskokulisty z czarnego nieprzezroczystego szkła, typ 40 wg Tempelmann-Mączyńskiej, śr. 0,8 cm (CI: 17).
Najciekawsze zabytki z powierzchni i warstwy
ornej stanowiska
Badania powierzchniowe AZP w 1979 r. (odkrycie
stanowiska)
1. Otho, denar, mennica Rzym, moneta wybita pomiędzy 09.03.69 a 17.04.69 r. n.e., waga: 2,940 g,
śr.: 1,85 cm. Av. [IMP M] OTHO CAESAR AVG TR
P. Głowa Otho bez wieńca laurowego w prawo. Rv.
[SECVRI]TAS [PR]. Securitas stoi w lewo, trzymając wieniec w prawej i długie berło w lewej ręce,
na godz. 6. RIC I, 10, Nietulisko 9–11 (ryc. 26: 1).
Badania sondażowe w 1986 r.14 Tabl. CI, CIII
Sondaż 3: 1. Żelazny grot dzirytu (harpun?) z szeroko rozstawionymi zadziorami, typ C.2 wg Kaczanowskiego, dł. 7,4 cm, szer. zadziorów 3,5 cm (CI:
10). 2. Przęślik gliniany dwustożkowaty zdobiony
po jednej stronie ornamentem ukośnych kresek, po
drugiej stronie brzuśca kreskami ułożonymi promieniście, śr. 3,4 cm, wys. 2,8 cm (CIII: 12).
Sondaż 5: 3. Miseczka gliniana, nieprofilowana, z pionowo ustawionymi ściankami, śr. wylewu 13 cm,
wys. 5,2 cm.
Wykop 1 – badania w 1996 r. Tabl. CI, ryc. 26, 27A
1. Antoninus Pius, denar, emisja 140–143 n.e.;
waga: 2,906 g, śr. 1,70 cm. Av. [ANT]ONINVS
AVG PIVS [PP TR P COS III?]. Głowa Antoninusa
w wieńcu laurowym w prawo. Rv. [A]N[N]O[NA]
AVG. Kosz (modius) wypełniony czterema kłosami
i makiem/makówką, na godz. 7. RIC 0062a, RSC
33, BMC 180, Drzewicz 344 (ryc. 26: 2). 2. Fibula
z brązu, kolankowata, z ośmiozwojową sprężyną,
którą wraz z górną cięciwą zasłania półokrągła
niezdobiona tarczka, typ A.247, dł. 2,8 cm (ryc.
27A). 3. Fibula żelazna o łukowato wysklepionym,
w przekroju sześciokątnym kabłąku, typ A.158, dł.
7 cm (CI: 8). 4. Fragment fibuli brązowej VI grupy
Almgrena, z karbowanym drucikiem na końcu nóżki, dł. zachowana 2,5 cm (CI: 14). 5. Nóż żelazny
z obustronnie wyodrębnioną rękojeścią, dł. 12,5 cm
(CI: 6). 6. Nóż żelazny z obustronnie wyodrębnioną
rękojeścią, dł. 7,2 cm (CI: 3). 7. Nóż żelazny z obu14
Wykonano 6 wąskich wykopów sondażowych, nie wyróżniając obiektów archeologicznych.
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stronnie wyodrębnioną rękojeścią, dł. zachowana
6,2 cm. 8. Fragment przedmiotu, ósemkowato zgięty uchwyt, dł. 3,5 cm. 9. Nit żelazny. 10. Dwa fragmenty okuć żelaznych. 11. Przęślik gliniany lekko
dwustożkowaty, śr. 3,2 cm, wys. 3,4 cm. 12. Rylec
z nieregularnie ociosanej kości, dł. 7,1 cm.
Wykop 2 i 3 – badania w 1997 r. Tabl. CII, CVI
1. Grzebień trójwarstwowy, zachowany częściowo,
z uchwytem w kształcie wycinka koła, zdobionym
ornamentem rytych kółek (oczek) oraz dwiema liniami rytymi ponad linią zębów, typ I wg Thomas,
zachowana wys. 5,5 cm (CII: 2). 2. Szpila z brązu,
z rozklepaną główką, dł. około 9,5 cm. 3. Zatyczka do przędzy, żelazo, dł. 4 cm. 4. Haczyk żelazny,
wys. 3,5 cm. 5. Okucie z cienkiej blachy o wym. 3,5
x 4 cm. 6. Drucik żelazny, dł. 5 cm. 7. Szydło z kości z przewierconym wzdłużnie otworem, dł. 5 cm
(CII: 7). 8. Kamień szlifierski z piaskowca o nieregularnym kształcie – trzech powierzchniach wyrobionych przez szlifowanie oraz na jednej z licznymi
śladami ze szlifowania krawędzi ostrych narzędzi,
wym. 10,5 x 5,7 x 8,2 cm (CVI: 2). 9. Stopiony paciorek szklany ciemnogranatowy. 10. Przęślik gliniany asymetrycznie dwustożkowaty, śr. 3,6 cm,
wys. 2,3 cm. 11. Przęślik gliniany łagodnie dwustożkowaty, śr. 4 cm, wys. 2,9 cm.
Wykop 4 – badania w 1998 r. Tabl. CIII, CIX
1. Fragment żelaznego długiego, taśmowatego
przedmiotu z zawiniętym końcem, dł. 10,7 cm.
2. Łagodnie dwustożkowaty przęślik gliniany z załomem w połowie podkreślonym linią rytą i zdobieniami w postaci swastyk i trójkątów powstałych
z linii rytych, śr. 3,8 cm, wys. 3,1 cm (CIII: 2).
3. Rozcieracz kamienny z piaskowca skandynawskiego, śr. 10 cm (CIX: 4).
Wykop 5 – badania w 1999 r. Tabl. CI, CIII, CIV
1. Krzesiwo iglicowe typu skandynawskiego, żelazne, o przekroju z jednej strony kwadratowym,
a z drugiej okrągłym, dł. 6,5 cm (CI: 15). 2. Fragment wąskiego przedmiotu żelaznego, dł. 6,7 cm.
3. Fragment przedmiotu żelaznego w postaci kolistej blaszki, śr. 4 cm. 4. Ostrze noża żelaznego, dł.
10 cm. 5. Nieprofilowana czarka z nachylonym do
wewnątrz wylewem, śr. wylewu 8 cm, wys. 7,2 cm
(CIV: 3). 6. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr.
3,8 cm, wys. 1,8 cm. 7. Przęślik gliniany dwustożkowaty, śr. 3,1 cm, wys. 2,6 cm (CIII: 1).
Wykop 9 – badania w 2006 r.
1. Fragment podłużnego przedmiotu żelaznego, dł.
2 cm, szer. 0,2 cm. 2. Stopiona kulka brązu. 3. Dwa
małe fragmenty przedmiotów żelaznych.
Wykop 10 – badania w 2008 r. Tabl. CX
1. Fragment wylewu naczynia z zielonkawego przezroczystego szkła, wym. 2,7 x 1,5 cm. 2. Gładzik
z piaskowca skandynawskiego, śr. 6,3 cm (CX: 8).
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ANALIZA TYPOLOGICZNO-FUNKCJONALNA OBIEKTÓW NIERUCHOMYCH
Na stanowisku 5 w Nieszawie Kolonii, w pow.
opolskim, na zbadanym wykopaliskowo obszarze
o powierzchni 2215,8 m9 odkryto 123 obiekty archeologiczne: 11 o konstrukcji słupowej i charakterze
mieszkalnym lub gospodarczo-mieszkalnym, 34 paleniska i piece oraz 78 obiektów gospodarczych (ryc.
6). Jest to największa na Lubelszczyźnie zbadana wykopaliskowo osada kultury przeworskiej z reliktami
budownictwa mieszkalnego.
Paleniska i piece
W tej grupie znalazły się 34 obiekty grzewcze, które wyróżnia obecność w wypełnisku dużego skupienia węgli drzewnych i popiołu. 4 obiekty posiadały
prawdopodobnie kopuły z polepy lub przynajmniej
ścianki boczne nadbudowywane powyżej pierwotnego poziomu podłogowego (ryc. 7). Przypisano im
funkcję pieców. Poza śladami kopuły charakteryzuje je również złożona konstrukcja, na przykład bruk
kamienny wykładający dno pieca (ryc. 8) czy pozostałości drewnianej konstrukcji słupowej – tworzącej rodzaj obudowy lub zadaszenia (obiekty 60, 69
– tabl. XXI, XXIV). Pozostałe obiekty grzewcze określono jako paleniska. Zdecydowana większość posiadała bruk kamienny w układzie zbliżonym do koła
lub prostokąta (ryc. 9). Odpowiadają one określonemu przez I. Jadczykową typowi palenisk otwartych
z obstawą kamienną (Jadczykowa 1983, s. 216 n.).
W większości przypadków zarejestrowano jeden,
czasem dwa poziomy bruku (np. obiekty 99, 122)
lub dwa bezpośrednio sąsiadujące ze sobą skupiska
kamieni (np. obiekty 111 i 111A), sugerujące naprawę lub odnawianie miejsca palenia ognia. Bruk posiadał różny stopień zwartości, co może być wynikiem
współczesnej działalności rolniczej niszczącej górne
partie wielu obiektów na terenie osady. Bruk tworzyły otoczaki lub okazy intencjonalnie połupane i dobierane. Brak konstrukcji kamiennej stwierdzono jedynie w przypadku 3 palenisk: 79, 81 i 85. Paleniska
posiadały profil nieckowaty i stosunkowo niewielką
miąższość, średnio około 0,3 m. W niektórych przypadkach poziom bruku kamiennego był jednocześnie
warstwą spągową obiektu (np. obiekt 56).
W organizacji przestrzennej osady możemy wymienić trzy formy występowania palenisk i pieców:
samodzielnie, w obrębie obiektów mieszkalnych oraz
w zespołach funkcjonalnych z jamami gospodarczymi lub posłupowymi. Wyróżniono 22 paleniska
niezwiązane konstrukcyjnie lub funkcjonalnie z innymi obiektami. Możliwe jednak, że pewne relacje
mogły łączyć samodzielnie występujące paleniska
z obiektami mieszkalnymi pozbawionymi urządzeń
grzewczych. Dotyczy to obiektów: 76 i 79, 113 i 114.
W siedmiu przypadkach odkryto paleniska wewnątrz
obiektów mieszkalnych15. Wszystkie miały bruk ka15
Ze względów statystycznych te paleniska (z wyjątkiem jednego, któremu nadano własny numer) nie zostały doliczone do
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mienny, nie zaobserwowano reguł co do lokalizacji
w obrębie chat.
Przy 11 obiektach grzewczych stwierdzono występowanie śladów po słupach, które można interpretować jako pozostałości zadaszenia (por. ryc. 10), być
może też rusztu. Tego typu konstrukcje sugerują, że
były to miejsca służące do przygotowywania posiłków, wędzenia (np. ryb) lub innych bardziej zaawansowanych działań produkcyjnych. W odniesieniu do
trzech palenisk (obiekty: 55, 98B, 98C) i 2 pieców
(60 i 69) można stwierdzić, że funkcjonowały one
w ramach kompleksów gospodarczych, gdzie występowały razem z jamami magazynowymi i konstrukcjami wspartymi na słupach (tabl. XVII, XL).
Wszystkie wymienione typy obiektów grzewczych
znajdują analogie na innych stanowiskach kultury
przeworskiej. Na przykład obiekty 40 i 49 budową
przypominają paleniska z Piwonic. Datowane tam
na II/III w. n.e. palenisko nr 16 również posiadało
nieregularny kształt, pojedynczą warstwę bruku kamiennego i niewielką miąższość jamy paleniskowej
(Dąbrowski 1958, s. 41, ryc. 27). Podobną formę reprezentują paleniska odkryte na osadzie w Dankowie,
różniąc się jedynie większą miąższością wypełniska –
od 0,65 do 1,4 m (Borowska 1961, s. 188). 2 obiekty
– 55 i 56 – posiadały regularne bruki kamienne, ale
w ich obrębie nie stwierdzono większych ilości węgli
drzewnych ani popiołu, co sugeruje bądź krótkotrwałe użytkowanie, bądź nieco odmienną funkcję – być
może były to platformy do wykonywania różnych
czynności gospodarczych. W obiekcie 69 wyróżniono układ dołków posłupowych, otaczających piec
znajdujący się w części centralnej oraz 2 jamy o charakterze magazynowym (tabl. XXIV). Miejsce do rozniecania ognia o wymiarach 2,0 x 1,4 m miało postać
bruku kamiennego w otoczeniu dość zwartej warstwy
polepy, co wskazywało na występowanie bocznych
ścianek lub kopuły z gliny (ryc. 7). Paleniska, którym
towarzyszyła jakaś konstrukcja drewniana, odkryto
między innymi na stanowisku 4 w Opatowie (Mączyńska 1973, s. 97, 109) i na stanowisku 6 w tej samej miejscowości (Mączyńska 1982, s. 189). W Wólce
Łasieckiej paleniska nie posiadały prawdopodobnie
kopuł, lecz mogły mieć ścianki boczne nadbudowywane powyżej pierwotnego poziomu podłogowego
(Bender, Barankiewicz 1962, s. 26). Taka interpretacja wyjaśniałaby obecność polepy w konstrukcji
paleniska z obiektu 69. Duża ilość gruzu glinianego
– polepy – obecna w wypełniskach jam A i M w obiekcie 69 może być też pozostałością izolacji naziemnych
konstrukcji, tak jak miało to miejsce między innymi
w przypadku jam na osadzie w Rytrze (Madyda-Legutko, Tunia 1993, s. 37). Zespoły złożone z jam
(magazynowych?) i paleniska z towarzyszącą im konzbioru palenisk i pieców, tylko zarejestrowane w ramach obiektów
mieszkalnych.
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strukcją słupową znane są także z osad w Kołozębiu
i Poświętnem (obiekty gospodarcze 1 i 4) (Pyrgała
1972, s. 137, 142). Były to duże kompleksy zlokalizowane najczęściej w pobliżu dużych obiektów słupowych o przeznaczeniu mieszkalnym lub mieszkalno-produkcyjnym (Pyrgała 1972, s. 156). Obserwacja
ta znajduje potwierdzenie w rozplanowaniu obiektów
w Nieszawie Kolonii (ryc. 6).
Tego typu zespoły obiektów bywają różnie interpretowane funkcjonalnie. Wskazuje się między innymi na ich zastosowanie jako piece garncarskie,
piekarnicze, wapiennicze (np. Wiklak 1983, s. 170,
ryc. 4, 5). Najciekawszy z tej grupy jest obiekt 94 zbudowany z polepy i kamieni, któremu można przypisać funkcję pieca. Konstrukcja kamienna obiektu początkowo miała kształt regularnego kolistego wieńca
z dużych otoczaków granitowych i narzutowych okalających intensywnie pomarańczowe wypełnisko (polepa). Następnie przybrała postać w części zwartego
bruku. W centrum znajdował się duży kamień o płas
kiej powierzchni górnej (ryc. 8).
Analogiczny obiekt określany jako piec został
odkryty na osadzie w Łęgonicach. Zbudowany był
z kilku wieńców kamieni, w centrum jednego z nich
znajdowała się płaska granitowa płyta. Wypełnisko
zawierało fragmenty polepy z odciskami drewna,
a przepalona glina miała kolor od jasnożółtego po
pomarańczowy (Liana 2005, s. 255–256, ryc. 10).
Funkcja tego pieca nie została opisana. Podobnym
obiektom, odkrywanym między innymi na osadach
w Siemiechowie czy Wólce Łasieckiej – posiadającym
boczne obudowy gliniane (stąd liczne pozostałości
polepy z odciskami drewna) – przypisuje się rolę „piekarników”, wapienników lub prymitywnych pieców
do wypalania naczyń (Bender 1980, s. 348; Jażdżewska 2001, s. 256). Takie piece znane są też z innych
osad centralnej Polski, na przykład ze Stobnicy-Trzymorgów (Wiklak 1983, s. 166–170, ryc. 4, 5), Strobina (Abramek 1982, s. 155–157). W ich interpretacji
zwraca się uwagę na możliwość wielofunkcyjności.
Są to, podobnie jak obiekt 94 z Nieszawy Kolonii, piece z paleniskami zagłębionymi w ziemię, gdzie jama
wyłożona została kamieniami. Takie umacnianie konstrukcji było konieczne przy podłożu piaszczystym.
Różnego rodzaju urządzenia produkcyjne znane
są również z osad mazowieckiego ośrodka hutnictwa starożytnego (np. Biskupice, Milanówek), gdzie
oprócz pieców hutniczych wyróżniono piece do magazynowania rudy, piece wapiennicze, paleniska kuźnicze i budynki z piecami grzewczymi (Woyda 1977,
s. 481–484). Obiekt 94 (ryc. 8) konstrukcyjnie bar-

Ryc. 7. Obiekt 60 – obiekt grzewczy z pozostałościami obudowy z polepy
Fig. 7. Feature 60 – heating feature with remains of daub cover

Ryc. 8. Obiekt 94 – kamienna konstrukcja na dnie jamy pieca (wapiennika?)
Fig. 8. Feature 94 – stone construction at the bottom of
a kiln pit (limekiln?)

dzo przypomina piece wapiennicze z Biskupic (tamże, s. 483, ryc. 9).
Odkrycia pieców wapienniczych zostały podsumowane m.in. przez J. Pyrgałę (1971)16. Budowę pieców z przeworskich osad w Poświętnem i Kołozębiu
można sprowadzić do następującego schematu: część
naziemna – warstwa zawaliskowa (bryły polepy z odciskami drewnianej konstrukcji – kopuły wzniesionej nad jamą); część podziemna – jama ze ścianami
wzmocnionymi kamieniami i wylepionymi grubą
warstwą polepy (tamże, s. 360–361). Obok warstwy
zawaliskowej i obudowy ściennej pieców obecna również była warstwa wapna. Taką wyraźną warstwę za16
Autor zamieszcza mapkę z występowaniem pieców wapienniczych na ziemiach polskich (Pyrgała 1971, s. 359 ryc. 6). Oprócz
znalezisk z osady w Nieszawie Kolonii tego typu obiekty odkryto na
Lubelszczyźnie na stanowisku w Podbórzu.

Ryc. 6. Nieszawa Kolonia stan. 5. Plan osady kultury przeworskiej: 1 – obiekty mieszkalne i mieszkalno-gospodarcze
o konstrukcjach słupowych; 2 – piece; 3 – paleniska; 4 – obiekty gospodarcze; 5 – dołki posłupowe; 6 – obszar zbadany
wykopaliskowo w latach 1996–2008; 7 – sondaże z 1986 r.
Fig. 6. Nieszawa Kolonia, site 5. Plan of the Przeworsk culture settlement: 1 – dwelling and dwelling-domestic features
with post construction; 2 – kilns; 3 – hearths; 4 – domestic features; 5 – postholes; 6 – area covered by excavations in 1996–
2008; 7 – sondages from 1986
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wierającą wapno odkryto w Nieszawie w obiekcie 60
(tabl. XXI). Analiza profilu tego obiektu wskazuje, że
mamy w tym przypadku do czynienia z konstrukcją
drewnianą w jamie piecowej, co jest nietypowe dla
obiektów znanych z ziem polskich, a występuje na
stanowiskach niemieckich, między innymi Potsdam–
Krampnitz (tamże, s. 361, ryc. 9).
Odkryte w Nieszawie Kolonii piece – obiekty 60
i 94, ze względu na swoją konstrukcję oraz pozostałości wapna w wypełniskach (zwłaszcza w przypadku obiektu 60), można uznać za wapienniki. Nie jest
oczywiście wykluczone, że mogły pełnić również inne
role w gospodarce mieszkańców osady.
W części południowo-zachodniej osady zwraca
uwagę wyjątkowo duża liczba odkrytych palenisk
tworzących wyodrębnioną strefę (ryc. 6, 9). Część
z nich (obiekty 109, 111, 111A, 115 – wykop 11)
usytuowana była – prawdopodobnie celowo – w ten
sposób, że tworzyły okrąg (ryc. 6 oraz Herbich w tym
tomie, ryc. 9). Były to obiekty z jednym lub dwoma
poziomami bruku kamiennego o różnym stopniu
zwartości. Kamienie, niektóre intencjonalnie połupane i dobierane, były układane w prostokąt lub
owal. Paleniska mają nieckowaty profil i stosunkowo
niewielką miąższość – średnio 0,2 m (np. tabl. LII).
Wypełniska zawierały intensywną warstwę popiołu,
węgli drzewnych oraz nieliczne fragmenty ceramiki.
Wyjątkiem jest obiekt 119, w którym odkryto 3 przepalone paciorki szklane i igłę żelazną.
Paleniska służyły bliżej nieokreślonym celom gospodarczym, związanym być może z przetwarzaniem
żywności. Niewykluczone jednak, że w obrębie niektórych prowadzono jakąś niezaawansowaną działalność metalurgiczną (por. Biborski, Stępiński, Biborski
w tym tomie). Taką strefę z podobnie skonstruowanymi paleniskami odkryto między innymi na terenie
osady w Opatowie, pow. kłobucki, stan. 4 (Mączyńska 1973, s. 110).
Obiekty gospodarcze
Obiekty gospodarcze stanowią najliczniejszą grupę.
Należą do niej różnej wielkości jamy, które pełniły funkcje magazynowe (zasobowe), odpadkowe, lub bliżej
nieokreślone obiekty osadnicze mające postać zagłębień
w calcu wypełnionych treścią kulturową. Podzielono je
na dwie kategorie ze względu na wielkość17:
1 – jamy o średnicy18 do 1 m;
2 – o średnicy powyżej 1 m.
Do pierwszej grupy zaliczono 37 jam (54%), do
drugiej 32 (46%). Jamy małe wyróżniły się regularnym kształtem, w rzucie kolistym lub owalnym. Ich
miąższość zazwyczaj nie przekraczała 0,5 m, a profil
17
Kryterium wielkościowe w stosunku do opisu formalnego
obiektów gospodarczych zastosowano m.in. w opracowaniu materiałów z osady kultury przeworskiej w Ciechanowie (Machnio,
Affelski 2014, s. 228–235).
18
W zdecydowanej większości są to obiekty o przekroju poziomym kolistym lub owalnym.
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Ryc. 9. Zespół palenisk (obiekty 119–123) w gospodarczo-produkcyjnej strefie osady
Fig. 9. Group of hearths (features 119–123) in the domestic-production zone of the settlement

Ryc. 10. Przykład doświadczalnej rekonstrukcji pieca ze
wzniesioną nad nim konstrukcją słupową
Fig. 10. Example of experimental resonstruction of a kiln
with an erected post construction above it

można określić jako nieckowaty, u-kształtny lub nieregularny. Do tej grupy zaliczono też 9 jam o wspólnych
cechach budowy: regularnym rzucie poziomym na planie koła o średnicy równej 1 m oraz z dużą ilością polepy tworzącej skupiska. W wypełniskach wystąpiła polepa z odciskami konstrukcji (ryc. 11). Obiekt 52 (tabl.
XVI) miał obudowę z polepy, sięgał głębokości 146 cm.
Ścianki boczne jamy wylepione zostały polepą będącą
dość zwartą konstrukcją o funkcji prawdopodobnie
izolacyjnej. Wewnątrz jamy odkryto bardzo dużą ilość
kości zwierzęcych poddanych w części procesom przygotowawczym (rąbanie, obróbka termiczna?).
Części dużych obiektów gospodarczych (o średnicy powyżej 1 m) towarzyszyły dołki posłupowe, które
można interpretować jako pozostałość po konstrukcjach naziemnych: zadaszeniu, ogrodzeniu itp. Należy
wyróżnić co najmniej 17 takich złożonych zespołów
gospodarczych. Do nich zalicza się także kilka obiektów, które odkryto jako grupy (sekwencje) niewielkich
jam o podobnym charakterze (np. obiekty: 42, 46;
tabl. XII, XVI). Na osadzie w Nieszawie Kolonii jamy
z towarzyszącymi im konstrukcjami słupowymi skoncentrowane są głównie w strefie południowej (ryc. 6).
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Ryc. 11. Profil jamy magazynowej ze skupiskiem polepy
konstrukcyjnej
Fig. 11. Profile of a storage pit with a concentration of construction daub

Przykładem sekwencji obiektów gospodarczych,
czyli grupy blisko położonych jam są obiekty nr 41
i 46. Obiekt 46 tworzyło skupienie 6 jam o średnicy
od 0,35 do 0,75 m. Ich wspólną cechą było występowanie dużej ilości polepy i kości zwierzęcych (w jamie 46A znajdował się niemal kompletny szkielet
owcy/kozy).
W grupie jam ze śladami naziemnej konstrukcji słupowej znajdują się obiekty, w których mogła odbywać
się jakaś forma produkcji. Ślady działalności wytwórczej na terenie osad z okresu rzymskiego są często
trudne do jednoznacznego zinterpretowania (m.in.
Skowron 2014, s. 9). Na osadzie nieszawskiej odkryto co najmniej 7 obiektów, które można interpretować
jako miejsca działań produkcyjnych. Świadczy o tym
zarówno złożony charakter konstrukcji, jak i rodzaj
artefaktów znalezionych w wypełnisku. Na przykład
obiekt 42 tworzyła nieregularna jama, którą otaczało
9 dołków posłupowych (tabl. XII). Nie jest wykluczone, że jest to pozostałość po lekkiej konstrukcji drewnianej – szopie, w której obywał się proces tkania lub

Ryc. 12. Procentowe zestawienie obiektów gospodarczych
o różnych cechach konstrukcji
Fig. 12. Percentage comparison of domestic features with
various construction types
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przędzenia, a niektóre z dołków są pozostałością po
staciwach pionowego krosna ciężarkowego. Zapewne
w niektórych obiektach gospodarczych z konstrukcjami słupowymi prowadzono działalność produkcyjną związaną w przetwarzaniem żywności. Dotyczy
to między innymi obiektu 46, gdzie zarejestrowano
liczne kości zwierzęce ze śladami obróbki (por. Ratajczak, Piskorska, Stefaniak w tym tomie, tab. 3), a także
obiektu 75, który, położony tuż przed domniemanym
wejściem do chaty nr 59, mógł również służyć podobnym celom jako pewnego rodzaju platforma produkcyjna (tabl. XX). Pewnych przesłanek o produkcyjnym
charakterze niektórych obiektów dostarczyły wyniki
analizy archeobotanicznej. Między innymi w jamie
69M stwierdzono występowanie szczątków roślinnych
o jednolitym charakterze fosylizacji, co sugeruje, że są
to pozostałości jednej czynności gospodarczej (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran 2010, s. 135).
Ciekawym przykładem budynku prawdopodobnie
gospodarczo-produkcyjnego jest obiekt 106, który
można określić jako prostokątną półziemiankę ze
słupami w narożnikach. W jego centrum odsłonięto zwartą kamienną konstrukcję o wymiarach 1,3 x
1,3 m (tabl. XLV). Czworokąt tworzyły duże kamienie ustawione pionowo. Konstrukcja uzupełniona
(uszczelniona) była małymi, intencjonalnie połupanymi kamieniami. Po rozebraniu jej części górnej
okazało się, że spód tworzyła płaska płyta kamienna o kształcie lekko nieckowatym, na której leżały
drobne granity19. Funkcja tej formy kamiennej i całego obiektu nie jest jasna. Nie można jednoznacznie
stwierdzić, czy było to urządzenie grzewcze, gdyż nie
znaleziono w obrębie konstrukcji wyraźnych śladów
działania ognia w postaci węgli drzewnych lub popiołu. Kamienie nie nosiły śladów przepalenia. Być
może jednak ten czworokątny obiekt stanowił rodzaj
„obudowy” czegoś, w czym rozniecano ogień, lub jest
urządzeniem, którego nie zdążono użyć. Zbliżoną
budowę do nieszawskich miały konstrukcje kamienne zarejestrowane na osadzie z okresu rzymskiego
w Drążgowie, stan. 2 (Kokowski 1989b, s. 30).
W stosunku do 15 jam można użyć określenia „magazynowe”. Są bowiem przesłanki, aby sądzić, że służyły one do gromadzenia żywności. Chodzi tu o zawartości wypełnisk, w których zarejestrowano dużą ilość
kości zwierzęcych, często ze śladami procesów przetwórczych, a mniejszą ilość ceramiki (np. jama 52).
Ważnych danych dostarczają wyniki badań archeo
botanicznych makroszczątków roślinnych z tego typu
jam20. Nie uzyskano jednak jednoznacznych wskazówek w postaci charakterystyki większej ilości ziaren zbóż pochodzących z jednego obiektu, co byłoby
bezpośrednim dowodem na pełnienie przez niego
roli magazynu zboża (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran 2010, s. 134). Typ jam zasobowych wyróżnia też
19
Analizę petrograficzną próbek z konstrukcji kamiennej przeprowadził L. Gazda (w tym tomie, tab. 2).
20
Charakterystyka botaniczna wszystkich wypełnisk obiektów
poddanych badaniom archeobotanicznym (Wasylikowa, Cywa,
Stasiak-Cyran 2010) została zacytowana w katalogu obiektów.
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Ryc. 13. Charakterystyczne fragmenty polepy z odciskami konstrukcji drewnianych pochodzące z wypełnisk jam magazynowych
Fig. 13. Characteristic fragments of daub with imprints of wooden constructions coming from the filling of storage pits

obecność dużej ilości polepy, w tym brył z odciskami
drewna konstrukcyjnego – 12 obiektów. Polepa pochodzi w tych przypadkach z konstrukcji zadaszenia nad
jamą lub jakiegoś rodzaju pokrywy, bądź jest częścią
ścianek z wnętrza jamy, gdzie pełniła funkcje izolacyjne (ryc. 13). Ciekawa jest prawidłowość, że wszystkie
wspomniane jamy o regularnie kolistych przekrojach
poziomych o średnicy około 1 m posiadały w swoich wypełniskach duże ilości polepy konstrukcyjnej.
W stosunku do 7 z nich (obiekty: 52, 82, 90, 95, 101,
103, 104) można też mówić o zidentyfikowanych pozostałościach archeobotanicznych (tamże, tab. 1).
Specjalny wariant jam uznanych za magazynowe
stanowią dwie niewielkie jamy, w których główną część
wnętrza wypełniały fragmenty naczynia. W przypadku obiektu 87 były to fragmenty naczynia zasobowego szerokokołnierzowego (tabl. LXXXVIII). Niewielki
obiekt 92 składał się natomiast głównie z fragmentów
niemal całej lepionej ręcznie wazy (tabl. XXX, XCI: 1).
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Wśród jam magazynowych (zasobowych) z towarzyszącymi konstrukcjami słupowymi na szczególną
uwagę zasługują jamy: 52, 58, 62 i 63. Zlokalizowane
blisko siebie stanowiły być może jeden kompleks gospodarczy datowany na drugą fazę funkcjonowania
osiedla w końcu późnego okresu rzymskiego (Stasiak-Cyran 2008, s. 323, 326). Cechuje je wyjątkowo
duża głębokość – od 146 do 250 cm. Obiekt 58 to
regularnie kolista jama z dużą ilością polepy, o maksymalnej średnicy 1,7 m (tabl. XIX). W profilu jama
miała kształt owalny „żołędziowaty”. Głębokość
obiektu wyniosła 2,4 m. Przy ściankach zachodniej
i wschodniej rozmieszczone zostały dwa dołki po
słupach, trzeci, bardziej oddalony, znajdował się na
północ od obiektu. Są to prawdopodobnie pozostałości konstrukcji tworzącej zadaszenie nad jamą. Wśród
materiału zabytkowego w górnych warstwach wypełniających jamę przeważała ceramika, w dolnych natomiast kości zwierzęce. Wśród ceramiki wystąpiły
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fragmenty wykonane na kole. Jama 62 była również
regularnie kolista o średnicy 1,8 m, również wyjątkowo głęboka (2,5 m). Przy obiekcie, od południowego wschodu odkryto ślady co najmniej trzech dołków posłupowych (tabl. XVII). Analogiczny, kolisty
kształt miała jama nr 63. Jej średnica wynosiła 1,6 m.
Profil jamy sięgającej 2,1 m miał kształt lejkowaty. Zawężała się ona wyraźnie na odcinku ostatnich
60 cm, ścianki ukształtowane były pionowo, a dno
było płaskie (tabl. XXII). W próbkach ziemi pobranych z części spągowej stwierdzono diaspory zbóż
i chwastów będące pozostałością jakiegoś etapu obróbki plonów zbóż (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran
2010, s. 134–135).
Opisane jamy wykazują duże podobieństwo
w zakresie wymiarów, charakteru wypełniska, występowania konstrukcji naziemnej, rodzaju i ilości
materiału zabytkowego. Stanowiły one zaplecze gospodarcze, tak jak miało to miejsce na osadzie z późnego okresu rzymskiego w Lesku. Wystąpiły tam
podobne jamy o rzutach poziomych kolistych, workowatych i lejkowatych przekrojach oraz głębokościach
do 2,76 m. Określono je ogólnie jako magazyny ziemne do przechowywania zapasów żywnościowych (np.
Barłowska 1984, s. 59, ryc. 5, s. 73–74).
Jamy (dołki) posłupowe

Ryc. 14. Przekrój przez obiekt o konstrukcji słupowej.
W profilu ślady po słupach ściany wewnętrznej budynku
(obiekt 89)
Fig. 14. Cross section of a feature with a post construction.
The profile contains traces of posts forming the internal
wall of the building (feature 89)

lizowanie drewnianej konstrukcji w piaszczystym
podłożu (np. tabl. XLVII, XLVIII). W wypełniskach
niektórych dołków odkryto oprócz polepy, fragmenty
kości zwierzęcych, ceramiki czy zabytki charakterystyczne, które musiały dostać się do wnętrza dołków
już po destrukcji konstrukcji (np. tabl. CX: 3).

Dołki posłupowe są najliczniejszą grupą obiektów.
Zarejestrowano ich około 340. Jednak tylko kilka z wyróżnionych tego typu jednostek występowało pojedynczo i tylko im nadano oddzielne numery obiektowe
(obiekty: 16, 32, 35). Pozostałe dołki tworzyły układy,
które były pozostałością po drewnianych konstrukcjach związanych bądź z paleniskami lub piecami,
bądź z obiektami gospodarczymi lub mieszkalnymi21.
W statystykach frekwencji ta kategoria obiektów nie
została zatem ujęta odrębnie. W 11 obiektach o konstrukcjach słupowych i funkcji mieszkalnej lub mieszkalno-gospodarczej zarejestrowano łącznie 194 dołki
posłupowe. Średnica jam po słupach waha się od 0,25
do 0,55 m, a głębokość od 0,5 do 1 m (od współczesnego poziomu gruntu). Można interpretować te pozostałości wielorako – jako ślady po ścianach budynków
wykonanych w technice sumikowo-łątkowej, plecionkowej, po konstrukcji dachu na sochę i ślemię, jako relikty ogrodzeń, zadaszeń nad jamami, platform, urządzeń wewnątrz chat, wsporników i na wiele innych
sposobów (ryc. 14).
Wypełniska dołków posłupowych cechuje często
struktura zwarta (gliniasta), niektóre są jednak wypełnione dużą ilością polepy z odciskami konstrukcji.
Zjawiskiem bardzo częstym jest występowanie na
obrzeżach jamy posłupowej lub w jej części spągowej kamieni, zwłaszcza w dużych budynkach mieszkalnych, które niewątpliwie miały za zadanie stabi-

W określeniu funkcji mieszkalnej danego obiektu
wzięto pod uwagę wielkość budowli, obecność pozostałości po konstrukcjach ścian nośnych i dachu,
zawartość i grubość warstwy kulturowej w jego obrębie oraz obecność paleniska (por. Godłowski 1969,
s. 324; Jadczykowa 1983, s. 109).
Uznano, że ostatnie z wymienionych kryteriów
nie jest warunkiem bezwzględnym do przypisania
obiektowi charakteru mieszkalnego. W literaturze
przedmiotu można spotkać poglądy, że obiekt niezawierający paleniska jest obiektem gospodarczym,
a posiadający je, niezależnie od wielkości i zawartości wypełniska, jest traktowany jako mieszkalny.
Są jednak także interpretacje, w których do domów
mieszkalnych zalicza się obiekty bez palenisk. Sądzi
się, że w tych przypadkach paleniska mogły leżeć na
wolnym powietrzu, a we wnętrzu ogień rozpalany był
doraźnie (Jadczykowa 1983, s. 222). Z taką sytuacją
spotykamy się na przykład na jednej z najlepiej rozpoznanych osad kultury przeworskiej – w Piwonicach –
gdzie paleniska wielokrotnie zarejestrowano pomiędzy chatami (Dąbrowski 1956, s. 190; 1958, s. 84).
W Nieszawie Kolonii mamy również do czynienia
z budynkami bez palenisk wewnątrz. Na 11 obiektów
o charakterze mieszkalnym brak urządzenia grzewczego wewnątrz stwierdzono w 5 przypadkach. Są to
obiekty: 4322, 51, 76, 84 i 113. Niektóre z budynków

21
Nie nadawano im zatem odrębnych numerów obiektowych,
tylko symbole literowe poprzedzone numerem danego obiektu,
którego część tworzyły, np. obiekt nr 89a, 89b, 89a1 itp.

22
W przypadku obiektu 43 może to być rezultatem niepełnego
rozpoznania wykopaliskowego – wyjaśnienia zamieszczone zostały w katalogu obiektów.
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Obiekty mieszkalne lub mieszkalno-gospodarcze
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mogły być użytkowane razem z paleniskami znajdującymi się w ich pobliżu. Razem z budynkiem nr 76
mogło funkcjonować palenisko nr 79, a z obiektem
113 palenisko nr 114 (ryc. 6). W przypadku chaty 51
duża zawartość drobnych węgli drzewnych w wypełnisku może sugerować, że mamy do czynienia z wariantem ogniska rozpalanego we wnętrzu doraźnie.
Na analizowanym osiedlu dominują chaty o zarysie
prostokątnym (ryc. 15). Jest to zgodne ze stylem budownictwa kultury przeworskiej (Jadczykowa 1983,
s. 188). Jedynie obiekt 23 wyróżnia się kształtem
kolistym (tabl. VI). Chaty o takim kształcie są rzadkie, a występujące na ich obrzeżach ślady po słupach
wiąże się z plecionkową konstrukcją ścian. Obiekt 23
mógł mieć formę budynku szałasowego. Możliwe też,
że ślady po słupach wewnątrz są pozostałością po
drewnianych urządzeniach wyposażenia chaty.
Pozostałe prostokątne budynki mieszkalne reprezentują słupowy typ konstrukcji ścian nośnych i dachu. W każdym przypadku zarejestrowano sekwencje
jamek (dołków) po słupach. Prawdopodobnie ściany
konstruowane były na sumik i łątkę. Część dołków
posłupowych można wiązać z sochowo-ślemieniową
techniką wznoszenia zadaszenia. Są to ślady słupów
– soch – pośrodku ścian szczytowych oraz w centralnych częściach budowli, zwłaszcza w obiektach o dużej powierzchni (np. obiekt 59 – tabl. XX).
Chaty pod względem wielkości można podzielić na
3 grupy:
1 – obiekty o powierzchni od 10 do 30 m2: nr 15,
21, 23, 43, 48;
2 – obiekty o powierzchni od 30 do 40 m2: nr 51,
76, 84, 113;
3 – obiekty o powierzchni równej lub większej niż
50 m2: nr 59 i 89.
Według typologii budynków kultury przeworskiej
opracowanej przez A. Michałowskiego większość23
obiektów ze stanowiska 5 reprezentuje typ budynku
wziemnego o nieregularnej dyspersji śladów po słupach – typ 2.2.2 (Michałowski 2011, s. 131–138). Do
tego typu należą zwykle obiekty o średniej lub dużej
powierzchni. Są to obiekty bardzo trudne do zinterpretowania, gdyż ilość i rozkład dołków posłupowych
nie znajdują zazwyczaj uzasadnienia konstrukcyjnego. Zarejestrowany układ słupów może być odzwierciedleniem wielu czynników, na przykład rezultatem
łączenia konstrukcji słupowej i wspornikowej czy pozostałością po elementach wyposażenia wnętrza budowli (tamże, s. 157).
W przypadku obiektów ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii tylko w jednym przypadku można
wskazać na raczej naziemny charakter konstrukcji
obiektu mieszkalnego (obiekt 84). W tym przypadku
zarejestrowano układ 22 dołków posłupowych, ale
nie zaobserwowano jamy użytkowej budynku (tabl.
23
Do budynków słupowych wziemnych o regularnym układzie
słupów można z pewnością zaliczyć jedynie obiekt 106, wymieniany w grupie obiektów gospodarczych. Reprezentuje on typ budynku sześciosłupowego (Michałowski 2011, s. 118–122).
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Ryc. 15. Zarys prostokątnego budynku mieszkalnego
(obiekt 89) o powierzchni około 50 m2
Fig. 15. Outline of a rectangular dwelling (feature 89) with
an area of around 50 m2

XXXI)24. Kierując się definicją zaproponowaną przez
A. Michałowskiego, który wszystkie pozostałości po
konstrukcjach zagłębionych przynajmniej na 0,01 m
traktuje jako budynki wziemne (tamże, s. 89), pozostałe obiekty o charakterze przypuszczalnie mieszkalnym możemy zaliczyć do tej właśnie grupy.
Jednym z ciekawszych pod względem konstrukcji
oraz treści kulturowej jest obiekt 51 (tabl. XV). Profil obiektu wskazuje na jego dwuczłonowość. Płaskie
dno w części północnej sięga 0,9 m od poziomu odkrycia, w części południowej – 0,7 m. Zarejestrowano łącznie 12 dołków posłupowych o śr. około 0,3 m.
Budową jest najbardziej zbliżony, między innymi,
do jamy nr 3 z Mierzanowic, gdzie również można
wyróżnić dwie części: płytszą południową i głębszą
północną (Miśkiewicz 1959–1960, s. 190, ryc. 2 i 3).
Podobną konstrukcję – „płytki przedsionek” – posiadała jama nr V odkryta w Dankowie (Borowska 1961,
s. 179, 180, ryc. 10, 187). Być może część obiektu
z obniżoną podłogą była wykorzystywana jako pomieszczenie warsztatowe, w którym prowadzono na
przykład wytwórczość przędzalniczo-tkacką (por.
Michałowski, Sikorski 2011, s. 137–140), co mogą
24
Według definicji A. Michałowskiego wszystkie pozostałości
po konstrukcjach zagłębionych przynajmniej na 0,01 m są budynkami wziemnymi (2011, s. 89). Odniósł się do tej definicji m.in.
J. Skowron, który zasugerował potrzebę wzięcia pod uwagę stosunku wielkości budynku do miąższości jamy użytkowej (2014,
s. 17–20).
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sugerować znalezione w wypełnisku jamy obiektowej
zabytki: 3 przęśliki gliniane, rogowe narzędzie plecionkarskie i jego półwytwór, ciężarek tkacki.
Wśród obiektów o charakterze prawdopodobnie mieszkalnym na szczególną uwagę zasługuje
obiekt 59. Jest największym z odkrytych na stanowisku. Jego wymiary wynoszą bowiem 52 m2. Na podstawie danych archeologicznych i etnograficznych
wykonano graficzną próbę rekonstrukcji tego budynku (ryc. 16).
Dach budynku był prawdopodobnie dwuspadowy
i opierał się na konstrukcji socha–ślemię. Ze względu na jego rozmiar we wnętrzu znajdowały się także środkowe sochy podpierające. Można jedynie
przypuszczać, że jako poszycie dachu mogły służyć
giętkie gałązki topoli, brzozy oraz trawy i słoma. Kamienie znalezione w górnej warstwie obiektu mogą
być pozostałością po materiałach obciążających jego
roślinne poszycie. Ściany szczytowe budynku zorientowane były według osi północny zachód–południowy wschód. W budowie ścian zewnętrznych zastosowano konstrukcję sumikowo-łątkową. Ślady słupów
układają się w trzy szeregi na osi północny zachód–
południowy wschód i w co najmniej cztery szeregi
na linii północny wschód–południowy zachód. Słupy
odkryte w liczbie 38 miały średnicę od 0,25 do 0,5 m
i zagłębione były w podłoże od 0,5 do 1 m. W narożach domu były najsolidniejsze. We wnętrzu budynku
mogły znajdować się ścianki działowe o konstrukcji
plecionkowej dzielące je na mniejsze pomieszczenia.
Niektóre pozostałości słupów mogą być rezultatem
napraw dużej konstrukcji osiadającej z biegiem czasu na piaszczystym gruncie. Od strony północno-zachodniej, w ścianie szczytowej znajdowało się
zapewne wejście do chaty, być może w formie przedsionka lub przybudówki. Na poziomie 0,36 m w centralnej części obiektu odsłonięto prostokątne palenisko ze zwartym brukiem kamiennym o wymiarach
1,25 x 1,08 m. Oprócz dołków posłupowych w obrębie obiektu znajdowały się także 2 jamy magazynowe
(59T i Z). Miąższość wypełniska chaty wynosiła maksymalnie około 0,75 m (tabl. XX).
Chaty przekraczające powierzchnię 50 m2 należą
w kulturze przeworskiej do rzadkości. Jest to spowodowane między innymi zmianami w strukturze społecznej, a także ogólną tendencją do przemieszczania
się grup ludzkich – zwłaszcza od początku późnego
okresu rzymskiego – co nie sprzyjało budownictwu
o dużej powierzchni (Jadczykowa 1983, s. 192).
Wielkością oraz cechami konstrukcyjnymi chata nr 59
przypomina obiekty z osady w Poświętnem, na przykład budynek 8 (Pyrgała 1972, s. 132 n., ryc. 29) oraz
Opatowie, stanowisko 6, chata 3 (Mączyńska 1976,
s. 43, 45 ryc. 1; 1982, s. 186).
Jednym z najciekawszych obiektów jest także
konstrukcja zarejestrowana jako obiekt nr 113. Budynek, wsparty na 31 słupach, był tylko nieznacznie
zagłębiony w ziemię. Najprawdopodobniej jednak
nie wszystkie słupy funkcjonowały jednocześnie.
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Ryc. 16. Graficzna rekonstrukcja obiektu mieszkalnego 59
(rys. Olga Bardan)
Fig. 16. Graphic reconstruction of dwelling feature 59
(drawing by Olga Bardan)

Układ dołków po słupach można też interpretować
jako chatę z fragmentem ogrodzenia (tabl. XLVII,
XLVIII). Interesujące jest zagadnienie funkcji obiektu.
W jego obrębie odkryto umiarkowaną ilość fragmentów ceramiki i kości zwierzęcych. Palenisko znajdowało się na zewnątrz przy północnej ścianie. Wydaje
się, że budowla ta nie miała charakteru mieszkalnego, lecz gospodarczy. Mogła być rodzajem spichrza,
gdzie gromadzono i przetwarzano pożywienie, co
potwierdzają znaleziska kilku rozcieraczy, fragmentu kamienia żarnowego, osełek i noża. Tego typu budowle słupowe o charakterze niemieszkalnym znane
są z wielu osad kultury przeworskiej, między innymi
z Inowrocławia, stan. 95, Leska, stan. 16 (Skowron
2004, s. 11–13). Omawiany obiekt słupowy znajdował się w południowo-zachodniej strefie osady, gdzie
przeważały obiekty gospodarcze.
Osada w Nieszawie Kolonii pozostaje największym
i najlepiej rozpoznanym stanowiskiem typu osadniczego z okresu rzymskiego na Lubelszczyźnie, dostarczającym wielu danych na temat budownictwa
mieszkalnego ludności kultury przeworskiej. W wyniku badań wykopaliskowych i geofizycznych potwierdzono występowanie obiektów archeologicznych na
powierzchni około 1,2 hektara. Warto podkreślić,
że na pokrytym wykopami archeologicznymi obszarze, który stanowi tylko niecałe 20% hipotetycznej
wielkości osady, odkryto co najmniej 11 obiektów
o charakterze mieszkalnym bądź mieszkalno-gospodarczym. Omówione obiekty nieruchome w istotny
sposób uzupełniają wiedzę na temat budownictwa
mieszkalnego ludności kultury przeworskiej, zwłasz-
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– stanowiska kultury prze
worskiej uwzględnione
w pracy A. Michałowskie
go (2011, s. 307, tabl. 1)*

– nowe osady z relikta
mi budownictwa kultury
przeworskiej z Lubelsz
czyzny

Ryc. 17. Stanowiska archeologiczne uwzględnione w syntezie A. Michałowskiego dotyczącej budownictwa kultury przeworskiej (2011), uzupełnione o nowe odkrycia osad z obiektami budownictwa mieszkalnego z terenu Lubelszczyzny:
A – Nieszawa Kolonia, stan. 5; B – Bykowszczyzna, stan. 8; C – Lublin-Sławin, stan. 3; D – Chodel, stan. 28; E – Horyszów
Polski, stan. 8; F – Podbórz, stan. 1; G – Zubowice, stan. 1A; H – Świerszczów; stan. 28; I – Brodzica, stan. 1; J – Czułczyce,
stan. 3; K – Sitno, stan. 59**
Fig. 17. Archaeological sites taken into account in the work of A. Michałowski on the Przeworsk culture constructions
(2011), supplemented with recent discoveries of settlements with dwelling constructions in the Lublin Region: A – Nieszawa Kolonia, site 5; B – Bykowszczyzna, site 8; C – Lublin-Sławin, site 3; D – Chodel, site 28; E – Horyszów Polski, site 8; F –
Podbórz, site 1; G – Zubowice, site 1A; H – Świerszczów; site 28; I – Brodzica, site 1; J – Czułczyce, site 3; K – Sitno, site 59

cza że obszar Lubelszczyzny pozostaje w wielu opracowaniach syntetycznych białą plamą, mimo dużego
wzrostu ilości źródeł w ostatnim dwudziestoleciu

(por. Jadczykowa 1983, s. 111 ryc. 1; Michałowski
2011, s. 307, tabl. 1).

* Z mapy wyłączono cmentarzyska.
** Dane o nowych stanowiskach z reliktami budownictwa mieszkalnego kultury przeworskiej z okresu rzymskiego (według opracowań autorów badań) pochodzą z „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Lubelskiego” za lata 2004-2015. (Data concerning new
sites with relics of the Przeworsk culture dwelling features come from „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego” [“Conservator news of the Lublin voivodship”] for 2004–2015).
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Tabela 1. Nieszawa Kolonia, stan. 5. Zestawienie obiektów nieruchomych. Analiza typologiczno-funkcjonalna
Table 1. Nieszawa Kolonia, site 5. Comparison of features. Typological-functional analysis

1
3
4
5
8
13

plan
nieregularnie owalny
nieregularnie owalny
nieregularnie owalny
nieregularny
kolisty
owalny

15

prostokątny

16
17
18
20

kolisty
nieregularnie owalny
kolisty
nieregularnie owalny

21

prostokątny

22

kolisty

23

kolisty

24
25

nieregularnie owalny
nieregularnie owalny

26

kolisty

27
28
29
30
31
32
33
34
35

nieregularny
kolisty
owalny
kolisty
owalny
kolisty
owalny
owalny
nieregularnie owalny

36

kolisty

37
38

owalny
nieregularny

Opis konstrukcji obiektu*
profil
inne elementy
nieckowaty
bruk kamienny, polepa konstrukcyjna
dno płaskie
1 dołek posłupowy
zaokrąglony
polepa
—
—
nieckowaty
polepa konstrukcyjna, kamienie
—
—
konstrukcja słupowa – 6 słupów
nieckowaty
o nieregularnym układzie, palenisko
z brukiem
—
kamienie na obrzeżu
nieregularny
—
nieregularny
—
—
—
płaskie dno, skośne
konstrukcja słupowa – 6 słupów
ścianki
o nieregularnym układzie, palenisko
zaokrąglony
bruk kamienny
palenisko z brukiem, konstrukcja
płaskie dno, skośne
słupowa – 8 słupów o nieregularnym
ścianki
układzie
—
—
—
rozproszone kamienie
ścianki proste,
polepa konstrukcyjna
zaokrąglone dno
nieregularny
—
nieckowaty
—
—
polepa konstrukcyjna
nieckowaty
polepa konstrukcyjna
—
—
—
—
—
polepa konstrukcyjna
u-kształtny
—
nieckowaty
—
płaskie dno, skośne
—
ścianki
—
—
nieregularny
—

39

nieregularnie owalny

—

bruk kamienny

40

nieregularnie owalny

bruk kamienny

41

zespół kolistych jam

nieregularny
zaokrąglone lub
płaskie dna

42

nieregularny

43

owalny

44
45

Nr
obiektu

zespół 7 jam, polepa konstrukcyjna

Funkcja obiektu
palenisko
część obiektu 43
jama gospodarcza
część obiektu 43
jama gospodarcza
jama gospodarcza
obiekt wziemny – mieszkalny?
dołek posłupowy
jama gospodarcza
jama gospodarcza
jama gospodarcza
obiekt wziemny – mieszkalny
palenisko
obiekt wziemny – mieszkalny?
jama gospodarcza
palenisko
jama magazynowa
jama gospodarcza
jama gospodarcza
jama magazynowa
jama gospodarcza
jama gospodarcza
dołek posłupowy
jama gospodarcza
jama gospodarcza
dołek posłupowy
jama gospodarcza
jama gospodarcza
jama gospodarcza
palenisko, w obiekcie
mieszkalnym 48
palenisko
grupa jam gospodarczych
(obiekt produkcyjny?)
zespół gospodarczy
(lub produkcyjny)
wziemny – mieszkalny (razem
z obiektami 3 i 5)
jama gospodarcza
połączony z obiektem 51
grupa jam gospodarczych
(obiekt produkcyjny?)
jama gospodarcza

nieregularny

konstrukcja słupowa – 9 słupów

nieregularny
nieregularny

nieckowaty
z zaokrąglonym dnem
nieregularny
—

konstrukcja słupowa – 3 słupy
o nieregularnym układzie
—
—

46

zespół kolistych jam

zaokrąglone dna

skupisko 6 jam

47

nieregularny

48

prostokątny

49
50

nieregularnie prostokątny
nieregularny

51

prostokątny

—
fragment bruku kamiennego,
10 słupów o nieregularnym układzie
bruk kamienny
—
konstrukcja słupowa, 12 słupów
o nieregularnym układzie

palenisko
jama wewnątrz obiektu 51
obiekt wziemny (nieznacznie
zagłębiony) – mieszkalny

52

kwadratowy

nieregularny
płaskie dno, skośne
ścianki
nieregularny
—
nieregularny,
dwudzielny
płaskie dno, pionowe
ścianki

polepa konstrukcyjna

jama magazynowa

wziemny – mieszkalny

* Inne dane szczegółowe (m.in. metryczne) zostały zawarte w rozdziale Katalog źródeł archeologicznych.
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Nr
obiektu

56

Opis konstrukcji obiektu*
profil

plan

inne elementy

53

nieregularny

nieregularny

—

54
55

nieregularny
kolisty

—
nieckowaty

56

nieregularnie owalny

—

57

nieregularny

—

58

kolisty

żołędziowaty

59

prostokątny

nieregularny

60

owalny wydłużony

nieckowaty

skupisko kamieni
bruk kamienny
skupisko kamieni, polepa
konstrukcyjna
rozproszone kamienie
polepa konstrukcyjna – 3 dołki
posłupowe (zadaszenie?)
konstrukcja słupowa – 38 dołków
posłupowych, w centrum prostokątne
palenisko z brukiem kamiennym
zwarta konstrukcja z polepy – 2 dołki
posłupowe

61

owalny

62

kolisty

63

kolisty

64

nieregularnie kolisty

65

kolisty

odwrotnie
trapezowaty
płaskie dno, esowate
ścianki
lejkowaty
płaskie dno, skośne
ścianki
nieckowaty

66

kolisty

nieckowaty

67

owalny

—

68

prostokątny

—

69

owalny

nieckowaty

69A

kolisty

69M

kolisty

70
71A

kolisty
kolisty

lejkowaty
zaokrąglone dno
i ścianki
półkolisty
półkolisty

71B

kolisty

nieckowaty

72A

owalny

dno nieregularne
ścianki wklęsłe

—

72B

owalny

nieckowaty

—

73
74

kolisty
nieregularnie owalny

nieregularny
nieckowaty

na obrzeżu jamy dołek po słupie
duże kamienie

75

owalny

—

2 poziomy bruku kamiennego

76

prostokątny

nieregularny

77
78
79

owalny
owalny
owalny

80

nieregularnie owalny

81

zespół kolistych jam

82

nieregularnie owalny

83

nieregularnie owalny

nieckowaty
dno ostro zakończone
dno zaokrąglone
nieckowaty,
dwuczłonowy
nieckowaty
(paleniska)
płaskie dno, skośne
ścianki
nieckowaty

84

prostokątny układ dołków
posłupowych

—

85

zespół kolistych jam

nieckowaty
(paleniska)

—

Funkcja obiektu
jama gospodarcza (część
obieku 72B)
obiekt gospodarczy?
palenisko
palenisko
część obiektu 59
jama magazynowa
wziemny – mieszkalny,
z wewnętrznym podziałem
piec (wapienniczy?)
jama gospodarcza

polepa konstrukcyjna, obok 3 dołki
posłupowe (zadaszenie)
3 dołki posłupowe (zadaszenie?)

jama magazynowa

—

jama gospodarcza

rozproszone kamienie
w otoczeniu jamy 5 dołków
po słupach
polepa konstrukcyjna, dołki
po słupach
polepa konstrukcyjna, dołki po
słupach
bruk kamienny, polepa konstrukcyjna,
2 dołki po słupach
polepa konstrukcyjna

palenisko

zespół gospodarczy

polepa konstrukcyjna

zespół gospodarczy

—
—
po obu stronach jamy 2 dołki
posłupowe

grupa jam gospodarczych
grupa jam gospodarczych

jama magazynowa

zespół gospodarczy
połączony z obiektem 69
połączony z obiektem 69
piec (obiekt produkcyjny?)

grupa jam gospodarczych
jama gospodarcza
jama gospodarcza
prawdopodobnie obiekt 53
jama gospodarcza
jama gospodarcza
obiekt gospodarczoprodukcyjny?

konstrukcja słupowa z 17–20 słupów
o nieregularnym układzie, polepa
konstrukcyjna
—
—
—

jama gospodarcza
jama gospodarcza
palenisko

skupisko polepy

jama gospodarcza

konstrukcja słupowa z paleniskiem,
kamienie

zespół gospodarczy
(gospodarczo-produkcyjny?)

polepa

jama magazynowa

polepa
konstrukcja słupowa – 22 słupy,
obstawy kamienne wokół słupów,
polepa konstrukcyjna
konstrukcja słupowa z paleniskiem,
1 poziom bruku kamiennego

jama gospodarcza

wziemny – mieszkalny?
(nieznacznie zagłębiony)

obiekt naziemny mieszkalny?
zespół gospodarczy
(gospodarczo-produkcyjny?)
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Opis konstrukcji obiektu*
profil
inne elementy
konstrukcja słupowa (rząd 5 dołków
nieregularny
posłupowych) z paleniskiem

Nr
obiektu

plan

86

nieregularnie prostokątny

87

kolisty

nieckowaty

—

88

owalny
prostokątny układ dołków
posłupowych

nieregularny

skupisko kamieni
konstrukcja słupowa – 38 słupów,
w centrum palenisko

jama magazynowa
(z naczyniem zasobowym)
palenisko
obiekt wziemny mieszkalny,
z wewnętrznym podziałem

polepa

jama magazynowa

—
ceramika na dnie
—
kolisty wieniec dużych kamieni,
zwarty bruk kamienny na dnie, grupa
dołków posłupowych obok
w pobliżu 2 dołki po słupach
stabilizowanych kamieniami
w pobliżu 4 dołki po słupach
(zadaszenie?)
polepa konstrukcyjna 3 dołki po
słupach
bruk kamienny, 3 dołki posłupowe
1 dołek posłupowy w sąsiedztwie
jamy
bruk kamienny
bruk kamienny
2 poziomy bruku kamiennego,
sekwencja 6 dołków po słupach
otaczających palenisko
—
polepa konstrukcyjna, w pobliżu
3 dołki po słupach
polepa konstrukcyjna, sekwencja
8 dołków po słupach otaczających
jamę
polepa konstrukcyjna, w pobliżu
3 dołki po słupach (zadaszenie?)

jama gospodarcza
jama magazynowa
jama gospodarcza

89

nieregularny

90

kolisty

91
92
93

owalny
owalny
kolisty

nieregularne dno,
pionowe ścianki
nieckowaty
nieckowaty
nieckowaty

94

kolisty

nieckowaty

95

kolisty

nieregularny

96

nieregularnie owalny

płaskie dno, skośne
ścianki

96A

kolisty

nieckowaty

97

kolisty

nieckowaty

98A

nieregularnie owalny

nieckowaty

98B
98C

nieregularnie owalny
kolisty

nieckowaty
nieregularny

99

owalny

nieckowaty

100

nieregularny

trapezowaty

101

owalny

trapezowaty

102

nieregularnie prostokątny

nieckowaty

103

kolisty

104

kolisty

105

prostokątny układ dołków
posłupowych

106

prostokątny

107
108
109
110
111
111A
112

nieregularnie owalny
kolisty
kolisty
owalny
nieregularnie owalny
nieregularnie owalny
owalny

113

nieregularnie prostokątny

114
115

kolisty
prostokątny

116

owalny

117

prostokątny
o zaokrąglonych
narożnikach
kolisty

118

nieregularny

116A
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płaskie dno, pionowe
ścianki
nieregularnie
nieckowaty

polepa konstrukcyjna

konstrukcja słupowa – 10 dołków po
słupach
płaskie dno, skośne
wewnątrz konstrukcja z dużych
ścianki
głazów
nieckowaty
—
nieregularny
w pobliżu 2 dołki po słupach
nieckowaty
bruk kamienny
nieckowaty
—
nieckowaty
bruk kamienny
nieckowaty
bruk kamienny
nieckowaty
—
konstrukcja słupowa – 31 słupów
nieregularny
o nieregularnym układzie,
ogrodzenie?
nieckowaty
bruk kamienny
nieckowaty
bruk kamienny
nieckowaty z wklęsłym rozproszone kamienie, 2 dołki
dnem
posłupowe
—

Funkcja obiektu
palenisko

piec (wapienniczy?)
zespół gospodarczy
jama gospodarcza
jama gospodarcza
(produkcyjna?)
palenisko
jama gospodarcza
palenisko
palenisko
palenisko
jama gospodarcza
jama magazynowa
jama magazynowa
jama magazynowa
jama magazynowa
zespół gospodarczy
zespół gospodarczy
(lub produkcyjny)
jama gospodarcza
jama gospodarcza
palenisko
jama gospodarcza
palenisko
palenisko
jama gospodarcza
obiekt wziemny (mieszkalno-gospodarczy?
palenisko
palenisko
palenisko

nieckowaty

—

obiekt gospodarczy

nieckowaty
płaskie dno,
zaokrąglone ścianki

bruk kamienny

palenisko

bruk kamienny

palenisko

57

Nr
obiektu

plan

119

kolisty

120
121
122
123

nieregularnie owalny
nieregularnie prostokątny
nieregularnie owalny
owalny

Opis konstrukcji obiektu*
profil
inne elementy
płaskie dno,
bruk kamienny
zaokrąglone ścianki
nieckowaty
bruk kamienny
nieckowaty
bruk kamienny
nieregularny
2 poziomy bruku kamiennego
nieckowaty
polepa konstrukcyjna

Funkcja obiektu
palenisko
palenisko
palenisko
palenisko
piec?

ANALIZA ŹRÓDEŁ RUCHOMYCH
Na objętym wykopami archeologicznymi obszarze o powierzchni 2215,8 m2 odkryto ponad 42 247
zabytków, przede wszystkim fragmentów ceramiki.
Zdecydowana większość należy do naczyń lepionych
w ręku. Poza masowym materiałem ceramicznym
inne kategorie zabytków są reprezentowane przez:
3 monety rzymskie, ponad 100 ozdób oraz narzędzia
i przedmioty codziennego użytku. Wykonane zostały
z kamienia, kości, szkła, bursztynu oraz żelaza i metali kolorowych.

Ważnym celem opracowania całości materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie dziewięciu sezonów wykopalisk było usystematyzowanie i kategoryzacja ceramiki masowej oraz jej klasyfikacja formalna
i jakościowa. Podjęto też próbę skorelowania analizy
archeologicznej z wynikami interdyscyplinarnych badań ceramologicznych.

Tabela 2. Liczebność masowego materiału zabytkowego, z uwzględnieniem charakterystycznych fragmentów naczyń,
odkrytego na terenie osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii
Table 2. Quantity of mass materials taking into account characteristic fragments of vessels discovered at the settlement
from a Roman period in Nieszawa Kolonia
Ceramika charakterystyczna

Ceramika
niecharakterystyczna

wylewy

brzuśce

dna

ucha

24 387

3177

682

1265

109

Ceramika: technologia, typologia, zdobienie
Prawie na każdym stanowisku kultury przeworskiej dokonywana jest analiza i charakterystyka wydobytych źródeł ceramicznych. Wyróżnia się ceramikę lepioną, toczoną czy też obtaczaną, charakteryzuje
się przełom, barwę, rodzaj domieszki, formę naczy-

Polepa

Kości zwierzęce

4488

7543

Zabytki krzemienne i z innych
surowców
596

Razem
42 247

nia i sposób jego ornamentowania. Na tych stanowiskach, gdzie występują niemal wyłącznie duże serie
ceramiki, bardzo ważne stają się też walory chronologizacyjne (por. Bednarczyk 1996, s. 166).
Ceramika naczyniowa jest najliczniejszą kategorią
zabytków – jej zbiór liczy 29 620 zabytków. Odsetek
charakterystycznych fragmentów naczyń, które mogą
mieć znaczenie w analizie typologicznej czy chronologicznej, jest dość wysoki i wynosi 18%. Warte podkreślenia jest to, że 50 % fragmentów naczyń znalezionych na terenie stanowiska pochodzi z wypełnisk
obiektów, co niewątpliwie podnosi wartość źródłową
tej kategorii zabytków.
Przewaga wylewowych (górnych) partii naczyń
(61%) daje możliwość co najmniej ogólnej charakterystyki typologicznej dużej grupy zabytków.
Technologia ceramiki

Ryc. 18. Udział poszczególnych partii naczyń w zbiorze
charakterystycznych fragmentów ceramiki naczyniowej
z okresu rzymskiego
Fig. 18. Percentage of particular groups of vessels in the
collection of characteristic fragments of vessel ceramics
from the Roman period
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Problemy technologii wytwarzania naczyń wymagają wdrożenia do praktyki badawczej archeologów
zajmujących się okresem rzymskim. Ceramika, jako
tak zwany materiał masowy odkrywany na stanowiskach archeologicznych, daje duże możliwości poznania jej wytwórców i ich warsztatu technologicznego. W niniejszym opracowaniu skupiono się głównie
na analizie podstawowych cech technologii naczyń
kultury przeworskiej, umożliwiających ich usystema-
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A

B

Ryc. 19. Przykłady fragmentów naczyń zaliczonych do poszczególnych grup technologicznych: A – ceramika czarna (typy
II1 i II2); B – ceramika brunatna (I2 i I3)
Fig. 19. Examples of fragments of vessels ascribed to particular technological groups: A – black pottery (types II1 and II2);
B – brown pottery (I2 and I3)

tyzowanie i opis w korelacji z analizą typologiczną
i chronologiczną oraz w nawiązaniu do wykonanych
analiz laboratoryjnych (Stasiak-Cyran, Pawlikowski,
Szperkowska 2010; Daszkiewicz, Schneider, Bobryk
w tym tomie).
W analizie technologicznej wzięły udział 899225
fragmenty naczyń z osady z okresu rzymskiego. W tej
grupie ceramika lepiona ręcznie stanowi zdecydowaną większość – 98,5%, a ceramika wykonana przy
użyciu koła garncarskiego to około 1,5%.
Ceramika lepiona ręcznie
Na podstawie obserwacji makroskopowych zastosowano przyjętą wcześniej dla ceramiki lepionej
ręcznie kultury przeworskiej z regionu lubelskiego
kategoryzację systemu technologicznego (Kokowski
1991; Stasiak 1994), w której za najbardziej dystynktywne uznano czynności związane z wypalaniem: barwę naczynia i opracowanie powierzchni zewnętrznej,
podzielono ceramikę na następujące grupy: brunatną
(grupa I), czarną26 (grupa II), a w ich obrębie na typy:
25
Z całego zbioru ceramiki (29 620 sztuk) uwzględniono te
fragmenty naczyń, których stan zachowania pozwolił na ich pewne
przyporządkowanie do wyróżnionych jednostek surowcowo-technologicznych, to znaczy, między innymi, fragmenty o zachowanej
powierzchni zewnętrznej, o odpowiedniej wielkości (co najmniej
2 x 2 cm). W analizie uwzględniono przede wszystkim materiał z wyróżnionych obiektów, w mniejszym stopniu z warstwy kulturowej.
26
W poprzednio wymienionych publikacjach, gdzie zastosowana została taka klasyfikacja technologii, używano terminu ceramika
„czerniona”, co jednak wskazuje na wyłącznie intencjonalne działanie w celu uzyskania czarnego koloru powierzchni, czyli zastosowanie wypalania redukcyjnego. Jednak za barwę naczynia niekiedy
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o powierzchni lśniącej (1), gładkiej (2), szorstkiej (3)
i chropowaconej (4) (ryc. 19). Wyniki systematyki
technologicznej przedstawione zostały w tab. 3 i na
ryc. 20.
Tabela 3. Udział procentowy typów technologicznych
w poddanym analizie zbiorze ceramiki ręcznie
lepionej
Table 3. Percentage of technological types in the analyzed
collection of handmade ceramics
Gru-py
typy
N
%
suma
%

Ceramika lepiona w ręku – grupy technologiczne
brunatna
czarna
I1

I2

I3

I4

7 528 6854 452
0,1 6,0 77,3 5,1

I2/I3 I2/I4 I3/I4 II1
78
0,9
8867
100

22
0,2

28
0,3

II2

80 818
0,9 9,2

Dominującą grupą w omawianym zbiorze jest ceramika brunatna o powierzchniach szorstkich (77%).
Zaliczają się do niej fragmenty naczyń cienkościennych oraz średnio- i grubościennych ze średnią i dużą
ilością domieszki piasku, żwiru, tłucznia kamiennego,
głównie granitowego. Kolejne pod względem liczebodpowiada wypalanie się substancji organicznej, która jest zawarta
w glinie, co zostało wykazane między innymi w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych (Daszkiewicz, Schneider, Bobryk
w tym tomie). Wydaje się, że stosowanie techniki wypalania redukującego poziom tlenku żelaza, dzięki czemu uzyskiwano czarną lub
szarą (siwą) ceramikę, było częstym zabiegiem, który nie wymagał
używania pieca garncarskiego, lecz mógł być przeprowadzony nawet w odpowiednio przygotowanym palenisku. Dowodzi tego chociażby doświadczalne wypalanie naczyń odbywające się w „Wiosce
Gotów” w Masłomęczu (wiedza z autopsji).
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Ryc. 20. Diagram ilustrujący procentowy udział poszczególnych grup technologicznych ręcznie lepionej ceramiki z okresu
rzymskiego: ceramika brunatna (I) i czarna (II), a następnie: lśniąca (1), gładka (2), szorstka (3) i chropowacona (4)
Fig. 20. Diagram illustrating the percentage of individual technological groups of handmade ceramics from the Roman
period: brown (I) and black ceramics (II), and next: burnished (1), smooth (2), coarse (3) and roughened (4)

A

C

B

D

Ryc. 21. Przykłady zabiegów na powierzchni naczyń: a, b – nakładanie cienkiej warstewki rozrzedzonej glinki; c, d – przecieranie powierzchni przy pomocy szmatki, trawy?
Fig. 21. Examples of treatment of the surface of vessels: a, b – applying a layer of thinned clay; c, d – brushing the surface
with a piece of cloth, grass?
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1/1996
1/1996
1/1996
3/1997
4/1998
4/1998
4/1998
4/1998
4/1998
4/1998 i 9/2006
4/1998
4/1998
4/1998
4/1998 i 9/2006
5/1999
4/1998
4/1998 i 5/1999
4/1998
5/1999
5/1999
5/1999
5/1999
5/1999
5/1999 i 5A/2000
5/1999 i 9/2006
5/1999
5/1999
5/1999

8
15
21
23
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
69
70
71
72
73
74
75
76
79
80

5/1999
5/1999
6/2000
6/2000
6/2000
6/2000
6/2000
6/2000
5A/2000
7/2003
7/2003
8/2006

Wykop/
rok

Nr
obiektu

0,0
0,0
0,0

1,3

1,2

10

I1

12,5
0,0
0,0

33,3

12,8

11,0

11,5
10,1
6,8

21,4
25,8

5,8
8,5

25,0
8,0

3,7
6,3
6,4
13,2

6,1
5,3

I2

85,7
64,1
66,7
61,5
100,0
33,3
100
100
70,8
100
100

50,0
68,0
100
70,2
74,4
100
78,6
51,6
100
88,5
60,4
73,4
80,0
100
68,6
66,9
100

74,5
52,6
35,70
75,3
90,6
74,5
65,8
100

I3
100
40

33,3

7,7

2,6

25

22,3
11,9

15,8
0,6

3,2

2,8
7,3

8,3
12,0

9,1
33,3
50
13,6
3,1
6,4
2,6

40

I4

2,6

1,4
0,7
20,0

3,2

0,3
1,2

2,1
7,9

1,2

1,7

100

I2/I3

25

2,5

0,4

2,4

I2/I4

4,2

2,6

0,6

3,2

2,1

2,4

I3/I4

Ceramika lepiona w ręku – grupy technologiczne (w %)

2,6

25

0,8

0,7
1,7

0,9

8,3

0,6

II1

12,5

25
14,3
11,5
33,3
30,8

9,1
6,8

11,5
16,0

12,9

20,0
8,5

8,3
12,0

8,5

3,6
7,0
14,30
6,2

10

II2

Tabela 4. Frekwencja fragmentów ceramiki poszczególnych grup surowcowo-technologicznych w obrębie wypełnisk wyróżnionych obiektów
Table 4. Incidence of ceramic fragments of particular material-technological groups within the filling of distinguished features
Ceramika wykonana na kole
+ tak – nie
+
–
–
–
+
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
+
–
–
+
+
–
–
–
+
–
+
–
–
–
+
+
–
–
okres rzymski
faza B2
faza C1a
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
fazy C1b–C2
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
fazy B2–C1a
fazy C2/C3–D
okres rzymski
okres rzymski
fazy B2/C1–C1a
okres rzymski
okres rzymski
fazy C2/C3–D
fazy B2/C1–C1a
okres rzymski
okres rzymski
fazy C2/C3–D
fazy C3–D
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
fazy C2–D
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
fazy C2–D
okres rzymski
okres rzymski
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
116A
117
119
120
121
122
123

Nr
obiektu

8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
8/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
9/2006
11/2008
11/2008
11/2008
11/2008
11/2008
10/2008
11/2008
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008

Wykop/
rok

11,1
3,5

0,9

50

15,4

33,3

12,0
33,3

7,1

15,8
9,1
14,3
2,1

3,4

2,4
16,7
4,8
4,5
9,1

I2
6,7

I1
0,7

I3
84,4
75,0
88,9
67,5
100
97,6
83,3
76,2
79,6
81,8
90,6
100
92,9
86,2
100
75,0
72,7
57,1
95,8
100
91,7
64,3
100
57,1
80,0
73,5
66,7
100
90
66,7
100
88,9
73,1
100
71,4
86
100
50
100
100
100
50
14,3

8,3

7,1

1,3

II1

9,5
2,1

7,9

19,0
7,4
9,1
9,4

17,5

II2
3,7
20,0

50

14,3

11,1
3,8

10

14

3,8

10,0
10,8

3,8

9,1

I3/I4

42,9
10,0
3,6

9,1

I2/I4

7,1

9,5

0,7

I2/I3
0,7

21,4

9,5

1,3

10,3

6,5

10,5

I4
3,7
5,0
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Ceramika wykonana na kole
+ tak – nie
+
+
–
–
–
+
+
+
+
+
–
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+
–
–
+
–
–
–
+
+
–
fazy C2–D
fazy C2–D
okres rzymski
fazy B2/C1–C1a
okres rzymski
okres rzymski
fazy C2–D
okres rzymski
okres rzymski
fazy C2–D
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
faza B2
okres rzymski
fazy C2–D
okres rzymski
fazy C2–D
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
fazy C2–D
okres rzymski
fazy C2–D
fazy C2–D
fazy C2–D
okres rzymski
fazy B2/C1–C1a
fazy C3–D
fazy C2–D
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
fazy C2–D
fazy C2–D
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ności grupy to: cienko- i średniościenna ceramika o powierzchniach
gładkich czarnych (9%), cienkoi średniościenna ceramika brunatna
o gładkich powierzchniach (6%),
grubo- i średniościenne naczynia
o chropowaconej powierzchni zewnętrznej, szczególnie w partii brzuśca (5%). Pozostałe typy technologiczne reprezentowane są w ilości
poniżej 1%. Na drugim miejscu występuje ceramika czarna. Jest typowa
dla kultury przeworskiej, zwłaszcza
na cmentarzyskach. Na trzecim znajdują się fragmenty chropowacone,
które dzięki dodatkowo narzuconej
glinie dłużej utrzymywały ciepło.
Prawdopodobnie było to też formą
zdobienia. Ciekawy zabieg, który
zaobserwowano na wielu fragmentach w Nieszawie Kolonii, to rodzaj
zacierania powierzchni zewnętrznej naczynia (przy pomocy palców,
A
szmatki, trawy?), być może dodatkowo nakładanej cienkiej warstewki
rozrzedzonej gliny27 (ryc. 21).
Nie wyróżniono jednak tego sposobu opracowania
powierzchni jako odrębnego typu technologicznego,
gdyż trudno ocenić, w jakim stopniu zabiegi te stosowano intencjonalnie.
Dominująca grupa ceramiki szorstkiej wystąpiła
właściwie we wszystkich typach naczyń o różnej grubości ścianek. Jest to typowa dla stanowiska osadniczego ceramika kuchenna.
Często stosowane w klasyfikacji surowcowo-technologicznej cechy dystynktywne – grubość ścianek
oraz rodzaj i granulometria domieszki – mają naszym
zdaniem głównie walor opisowy. Makroskopowa ocena w przypadku domieszki często nie jest adekwatna
do wyników analiz laboratoryjnych. Niniejszy opis
ogranicza zatem ten aspekt do minimum, odsyłając
do artykułu specjalistycznego (Daszkiewicz, Schneider, Bobryk w tym tomie).
Oczywisty jest ścisły związek granulometrii i ilości
domieszki z grubością ścianek naczyń oraz ze sposobem wykończenia ich powierzchni; naczynia grubościenne, o szorstkiej lub chropowaconej powierzchni
posiadają znaczną ilość domieszki grubo- i średnioziarnistej. Naczynia o cienkich ściankach zazwyczaj
mają niewielką ilość drobnoziarnistej domieszki schudzającej. U podłoża tego zróżnicowania leży funkcja
poszczególnych grup naczyń, a w konsekwencji – także ich forma. Naczynia służące do gotowania, przyrządzania posiłków czy przechowywania zapasów,
nazywane często ceramiką kuchenną, musiały odznaczać się odpornością między innymi na ogień, a więc
większą grubością ścianek i znaczną twardością uzy-

B
Ryc. 22. Porównanie zróżnicowania technologicznego materiału ceramicznego w obiektach: A – mieszkalnych, B –
wybranych zespołach gospodarczych
Fig. 22. Comparison of technological diversity of the ceramic material in features: A – dwellings, B – selected domestic complexes

27
Podobne zabiegi zaobserwowano na ceramice z osady w Mierzanowicach (Miśkiewicz 1961, s. 276).
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skiwaną poprzez dodanie większej ilości domieszki. Do tej grupy należały przede wszystkim garnki,
kubki, czerpaki, naczynia sitowate. Naczynia przeznaczone do spożywania pokarmów, czyli tak zwana
ceramika stołowa, nie wymagały zastosowania dużej
ilości domieszki. Dawało to możliwość starannego
wykańczania powierzchni zewnętrznej naczynia oraz
jego zdobienia. Wśród tej grupy dominują wazy, misy,
miseczki, czarki. Do ceramiki stołowej należą wyróżnione typy technologiczne: I1, I2, II1 i II2. Pozostałe
można zaliczyć do ceramiki kuchennej. Istnieje też
pewna prawidłowość polegająca na większym udziale ceramiki stołowej w obiektach mieszkalnych, podczas gdy w obiektach gospodarczych taka ceramika
ma znikomy udział lub nie występuje w ogóle (tab. 4,
ryc. 22 A i B).
Ceramika wykonana na kole garncarskim
Osobną grupę technologiczną stanowi ceramika
wykonana na kole garncarskim. Jej analiza została
oparta na systemie opracowanym przez J. Rodzińską-Nowak (2006, s. 52–54) dla znalezisk z osady w Jakuszowicach. Wydzielono tam następujące
główne grupy surowcowo-technologiczne28: I – ceramikę o powierzchniach gładkich, II – ceramikę
o powierzchniach szorstkich oraz grupę III – o powierzchniach szorstkich, odpowiadającą naczyniom
zasobowym, w tym typu Krausengefässe.

Ryc. 23. Udział procentowy poszczególnych grup technologicznych ceramiki wykonanej przy użyciu koła garncarskiego
Fig. 23. Percentage of individual technological groups of
wheel-made ceramics

Podział ten uznano za wystarczający i zasadniczo
adekwatny do charakteru niewielkiego (w stosunku
do całego materiału ceramicznego – 138 fragmentów, czyli około 1,5%) zbioru. W grupie ceramiki
o powierzchniach gładkich wyróżniają się jednak
fragmenty o barwie brązowej, pomarańczowej lub
kremowej. Niektóre powierzchnie o tych barwach
można dodatkowo określić jako miękkie, niemal ścieralne w dotyku. Na podstawie tych obserwacji postaCzwarta wyróżniona w cytowanej pracy grupa surowcowo-technologiczna ceramiki wykonanej na kole, określanej jako
„pseudośredniowieczna”, nie znajduje odpowiedników w materiale z Nieszawy Kolonii.
28
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nowiono dokonać podziału grupy I na dwie podgrupy:
Ia – obejmującą fragmenty typowej ceramiki siwej,
Ib – wyróżnioną dla fragmentów o barwie w odcieniach od brązowego do kremowego, o powierzchni
miękkiej.
Charakterystykę powierzchni wymienionych grup
surowcowo-technologicznych ilustrują fotografie
(ryc. 24A–C).
Ceramika o cechach typowych dla opisanej podgrupy Ib jest spotykana na innych osadach kultury przeworskiej z Małopolski, między innymi w Zagórzycach,
gdzie jest interpretowana jako efekt być może nieudanego wypału w piecu garncarskim (Grygiel, Pikulski,
Trojan 2010, s. 94). Taka interpretacja jest jednak wątpliwa w przypadku ceramiki z Nieszawy Kolonii. Na
osadzie nieszawskiej fragmenty toczone to tylko 1,5%
całości zbioru. Przede wszystkim jednak na terenie
osady nie został odkryty piec garncarski, co więcej, nie
ma dotąd tego typu obiektów z okresu rzymskiego na
stanowiskach przeworskich z terenu Lubelszczyzny.
Fragmenty ceramiki wykonanej na kole garncarskim
wydają się raczej pochodzić z naczyń importowanych,
co potwierdzają częściowo wyniki proweniencyjnych
analiz archeoceramologicznych (Daszkiewicz, Schneider, Bobryk w tym tomie, tab. 2). Podobne cechy ma
grupa ceramiki toczonej ze strefy beskidzkiej (Madyda-Legutko 1996, s. 73)29.
Zróżnicowanie barwy ceramiki zwykle wiąże się
z techniką wypalania naczyń. I tak, naczynia siwe (Ia)
były wypalane w atmosferze redukcyjnej, a te o powierzchniach brązowych i pomarańczowych w utleniającej (np. Glanc-Kwaśny, Rodak 2000, s. 96).
Zagadnienie to jest jednak bardziej złożone. Jak udowadniają badania laboratoryjne ceramiki z Nieszawy, w niektórych przypadkach za barwę odpowiada
charakter procesu wypalania, a w niektórych jest to
związane z wypalaniem się substancji organicznej
znajdującej się w glinie (Daszkiewicz, Schneider, Bobryk w tym tomie).
W analizowanym materiale zaobserwowano znikomy udział ceramiki szorstkiej.
Istotna, przede wszystkim w kontekście chronologii, jest grupa fragmentów naczyń zasobowych grubościennych. Do niej zaliczone zostały fragmenty brzuśców, w tym charakterystyczne górne partie naczyń
z głębokimi i szerokimi poziomymi liniami rytymi
(tabl. LXXVIII: 5) oraz fragmenty brzegowe w formie
masywnego kołnierza30 (ryc. 24C, tabl. LXXXVIII). Na
tych właśnie fragmentach zaobserwowano ślady obtaczania. Naczynia były prawdopodobnie lepione na
kole techniką wałeczkowo-ślizgową, a następnie powierzchniowo obtaczane w partiach przykrawędnych
(Dobrzańska 1990b, s. 18). Pozostałe fragmenty za29
Grupa I ceramiki ze stanowiska A w Moszczenicy Wyżnej
(Madyda-Legutko, Tunia 1978, s. 113).
30
W pracy, tak jak w literaturze przedmiotu, używa się wymiennie nazw: „naczynia szerokokołnierzowe” lub Krausengefässe
(np. Rodzińska-Nowak 2006, s. 131; Wilk 2005, s. 305).
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Ryc. 24. Fragmenty naczyń wykonanych przy użyciu koła garncarskiego reprezentujące grupy surowcowo-technologiczne: 24A – Ia; 24B – Ib; 24C – III
Fig. 24. Fragments of wheel-made vessels representing material-technological groups: 24A – Ia; 24B – Ib; 24C – III

B

liczone do naczyń zasobowych reprezentują gruzełkowaty typ powierzchni, gdzie spod cienkiej powłoki
gliny przebijają ziarenka domieszki, i zostały omówione w części dotyczącej ceramiki lepionej, gdyż nie
posiadają widocznych śladów obtaczania (por. Wilk
2005, s. 346–347).
Barwa grubościennych fragmentów analizowanych zasobowców jest niemal wyłącznie pomarańczowa lub brązowa, a przełomy wielobarwne, co jest
wynikiem wypalania redukcyjnego. Taka ceramika
dominuje między innymi w Igołomii (Dobrzańska
1990b, s. 25). Dla polskiej strefy beskidzkiej charakterystyczne są natomiast fragmenty o barwie i przełomach ceglastych (Madyda-Legutko 1996, s. 87).
W Nieszawie Kolonii takie cechy mają fragmenty naczyń zasobowych z jamy 87 (ryc. 24C).
Przedstawiona analiza technologii ceramiki została oparta na obserwacjach makroskopowych. Nieodzownym działaniem dla wieloaspektowego opisu
technologii ceramiki kultury przeworskiej są badania
laboratoryjne, które w przypadku materiału z Nieszawy Kolonii przeprowadzono już dwukrotnie.
Badania petrograficzne i mineralogiczne, wykonane w 2006 roku przez M. Pawlikowskiego na serii
30 fragmentów naczyń oraz polep i próbek surowca
z okolic stanowiska, zostały przeprowadzone po raz
pierwszy dla ceramiki z okresu rzymskiego z terenu
Lubelszczyzny. Wykonano szczegółową charakterystykę masy ceramicznej użytej do wyrobu naczyń na
podstawie 21 cech zbadanych w autorskim programie
POTTERY (Stasiak-Cyran, Pawlikowski, Szperkowska
2010, s. 94). Uzyskano również ciekawe wyniki analiz próbek polep. Ustalono, że posiadają one cechy
mas formierskich (tamże, s. 98).
Największym osiągnięciem kolejnych analiz archeoceramologicznych, których wyniki opisane zostały w artykule zawartym w niniejszym tomie przez
zespół pod kierunkiem M. Daszkiewicz, jest, oprócz
charakterystyki zróżnicowanej31 masy ceramicznej
opisanej na podstawie 50 analizowanych próbek
(tabl. CXI, CXII), próba wyodrębnienia z wykorzystaniem analizy chemicznej grup lokalnych, regionalnych oraz importów spoza regionu (Daszkiewicz,
Schneider, Bobryk w tym tomie, tab. 2). W przypadku
ceramiki lokalnej ustalono też prawdopodobne miejsce wydobycia surowca przez mieszkańców osady
kultury przeworskiej (tamże, ryc. 11, 13).
Typologia ceramiki lepionej ręcznie
Ceramika pozostaje zazwyczaj, głównie w wypadku stanowisk osadniczych, podstawowym źródłem
archeologicznym do wnioskowania na temat przynależności kulturowej i chronologicznej stanowiska.
Różnorodność form ceramiki ręcznie lepionej kultury
przeworskiej powoduje jednak, że zarówno w monografiach stanowisk, jak i w opracowaniach przekrojo31
Autorzy wyróżniają 35 grup MGR (Matrix Group by Refiring)
– szczegóły w artykule w tym tomie.
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wych funkcjonują różne typologie naczyń, często nieporównywalne ze sobą. Zwykle spełniają one funkcję
porządkującą i opisującą materiał, co pozwala na bardziej ogólne wnioski dotyczące, na przykład, rozprzestrzenienia typów lub datowania obiektu czy stanowiska na podstawie materiału ceramicznego.
U podstaw najbardziej uniwersalnych typologii ceramiki leży jej zróżnicowanie technologiczne, o czym
była mowa w poprzednim rozdziale. Najbardziej
generalnym podziałem jest wyodrębnienie ceramiki lepionej i wykonanej na kole garncarskim (m.in.
Godłowski 1977, s. 111; Rodzińska-Nowak 2006,
s. 44–49). W obrębie tej pierwszej grupy wymienia się
ceramikę „grubej roboty” – inaczej „kuchenną”, oraz
ceramikę cienkościenną – czyli „stołową” (np. K. Godłowski 1981, s. 60–73). Określenia te odnoszą się
jednocześnie do technologii i funkcji naczynia. Wśród
typologii stworzonych dla ceramiki kultury przeworskiej za najbardziej uniwersalną uważa się jednak
klasyfikację typologiczną, w której oparto się nie na
cechach technologii, ale na „ogólnym kształcie naczynia” (Liana 1970, s. 433)32. Typologia zaproponowana
przez T. Lianę jest najczęściej stosowaną klasyfikacją
wczesnorzymskiej ręcznie lepionej ceramiki kultury
przeworskiej. Pozostaje w dużej mierze aktualna co
do ustaleń chronologicznych. Stworzono ją jednak
na podstawie naczyń z cmentarzysk. Podział ten nie
w pełni odpowiada specyfice materiałów osadowych.
W związku z powyższym, podobnie jak miało to
miejsce przy opracowaniu dużych serii materiału
ceramicznego z osad, między innymi w Jakuszowicach (Rodzińska-Nowak 2006) czy cmentarzysk, np.
w Opatowie (Madyda-Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórska-Telega 2011), w odniesieniu do fragmentów lepionej w ręku ceramiki kultury przeworskiej z Nieszawy Kolonii zastosowano własny podział typologiczny.
W analizie morfologicznej wydzielono grupy bazowe, czego podstawą były wskaźniki makromorfologiczne odnoszące się do wielkości naczynia oraz
proporcji, to jest stosunku średnicy wylewu do wysokości33. Wyróżniono 7 bazowych grup naczyń:
A – wazy – średnica wylewu jest większa lub równa
wysokości naczynia oraz mniejsza lub równa średnicy
brzuśca.
B – garnki – średnica wylewu i brzuśca są mniejsze
od wysokości naczynia,
C – misy – średnica wylewu jest większa od średnicy brzuśca oraz co najmniej dwukrotnie większa od
wysokości,
D – miseczki i czarki – pierwsze tworzą podgrupę
1 – form o małych rozmiarach (średnica wylewu nie
32
Problematyka stanu badań nad systematyką ceramiki kultury przeworskiej została wyczerpująco omówiona przez Rodzińską-Nowak (2006, s. 25–44).
33
Wzajemna relacja wskaźników metrycznych w określeniu typów bazowych naczyń została zastosowana między innymi w opracowaniach dotyczących Kruszy Zamkowej (Kokowski 1989b), Ciechanowa (Machnio, Affelski 2014) czy cmentarzyska w Opoce na
Lubelszczyźnie (Stasiak 1994).
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Ryc. 25. Ceramika lepiona ręcznie. Udział procentowy bazowych typów naczyń
Fig. 25. Handmade ceramics. Percentage of basic types of vessels

większa niż 15 cm) oraz proporcjach mis, a drugie
podgrupę 2 – form o małych rozmiarach (wysokość
nie większa niż 12 cm) oraz proporcjach garnków,
E – kubki i czerpaki – w tej grupie małych naczyń
(wysokość nie większa niż 12 cm) najważniejszą cechą dystynktywną jest obecność ucha. Pierwsze tworzą podgrupę 1 – naczyń z uchem o wysokości większej lub równej średnicy wylewu, oraz podgrupę 2
– uchatych naczyń o śr. wylewu co najmniej 1,5 raza
większej od wysokości,
F – naczynia miniaturowe – to miniaturowe odpowiedniki grup A–E,
G – naczynia sitowate – specyficzne formy posiadające serię otworków wywierconych w ściankach
bocznych lub dnie naczynia (ryc. 25).
W obrębie wymienionych grup wydzielono typy naczyń charakteryzujące się różnym kształtem brzuśca,
wylewu i sposobem uformowania brzegu.
Brzuśce określono jako: wyraźnie wyodrębnione –
o ostrym załomie, nierzadko podkreślonym rowkiem
lub listwą plastyczną, słabo wyodrębnione – o zaokrąglonym załomie, baniaste, niewyodrębnione –
określane jako jajowate, donicowate lub workowate.
W opisie wylewów naczyń za wyróżniającą cechę
uznano stopień wygięcia wylewu względem pionowej
osi naczynia. Analogicznie do sposobu ukształtowania brzuśców można mówić w tym przypadku o wylewach: wyraźnie wyodrębnionych (wygiętych lub wywiniętych łukowato), słabo wyodrębnionych (lekko
odchylonych lub ustawionych prosto) i niewyodrębnionych (nachylonych do wewnątrz lub odchylonych
na zewnątrz).
W ukształtowaniu brzegów naczyń zaobserwowano następujące warianty: brzegi pogrubione, proste,
ścieniające się, ścięte ukośnie lub wywinięte na ściankę boczną naczynia.
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Analiza współwystępowania określonych wyżej
cech pozwoliła wyróżnić w zbiorze ceramiki lepionej
ręcznie z Nieszawy Kolonii 25 typów naczyń (zestawienie – tabl. LIII–LIV).
W grupie A – waz – zawarto następujące typy:
A1 – wazy wyraźnie profilowane z ostro zaznaczonym załomem brzuśca i wyraźnym wygięciem wylewu, niekiedy podkreślonym rowkiem. Do tego typu
zaliczono co najmniej 9 naczyń z obiektów 23, 48,
51, 59 i 89 (tabl. LX: 1, LXV: 6, LXVI: 12, LXVII: 4, 9,
LXXV: 7, LXXXIX: 7). Jest to forma reprezentowana
najliczniej. Oprócz wymienionych egzemplarzy zachowanych w całości lub zrekonstruowanych można
wskazać na wiele fragmentów naczyń o ostro zaznaczonych załomach brzuśców i wyodrębnionych wylewach reprezentujących ten typ. Dość często zarówno
załom dwustożkowatego brzuśca, jak i wylewu podkreślone są rowkami – poziomymi liniami rytymi
(np. tabl. LXVI: 12) lub bardziej złożonym ornamentem (tabl. LXV: 6). Niekiedy zaopatrzone są w ucha
(tabl. LIX: 3). Powierzchnie są w większości czarne
i gładkie (typ II2). Wazy A1 odpowiadają typowi II/3
w typologii Liany (1970, s. 439, 465 tabl. II: 6,13).
Występują powszechnie na stanowiskach kultury
przeworskiej wczesnego okresu rzymskiego.
A2 – wazy o wydatnym zaokrąglonym brzuścu
i wychylonym wylewie zarejestrowano w obiektach
92, 104 i 113 (tabl. XCI: 1, XCV: 6, XCVII: 7). Tektonika tych form jest łagodniejsza niż w poprzednim
typie. Ciekawe jest też, że wymienione egzemplarze
reprezentują technologicznie ceramikę brunatną
o szorstkich powierzchniach (I3). Podobne formy
wśród ceramiki o szorstkich powierzchniach z osady
w Jakuszowicach datowane są na fazę C2 (Rodzińska-Nowak 2006, s. 144). W Igołomii zostały wyróżnione jako typy 61 i 62. Ich chronologię można odnieść
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do okresu od fazy C1 po przełom faz C2/C3 (Dobrzańska 1990b, s. 57, 80–81, ryc. 19).
A3 – wazy o zaokrąglonym brzuścu i lekko odchylonym wylewie z pogrubionym brzegiem znaleziono
między innymi w obiektach 58 i 113 (tabl. LXXII: 9,
XCVII: 3). Są jeszcze słabiej profilowane niż okazy
typu A2. Wydaje się, że mają zbliżoną chronologię,
zwłaszcza że współwystępują z fragmentami ceramiki wykonanej na kole.
A4 – wazy o baniastym brzuścu i wygiętym, podkreślonym wylewie cechuje dość duża wysokość zbliżająca je proporcjami do garnków. Najpełniej zachowany egzemplarz zaliczany do tego typu pochodzi
z obiektu 98A (tabl. XCIV: 1).
W grupie B – garnków – znajdują się następujące
typy:
B1 – garnki o wyraźnie zaznaczonym załomie
brzuśca i wyodrębnionym, wychylonym wylewie zarejestrowano w obiektach 41, 64 (tabl. LXII: 3, LXXXI:
1). Ten typ występuje dość licznie na stanowiskach
kultury przeworskiej na Lubelszczyźnie34 (Stasiak
1994, s. 67). W klasyfikacji Liany odpowiadają typowi V datowanemu od fazy B2 (Liana 1970, s. 439,
465 tabl. II; 19, 20). Odmiana garnka o brzuścu dwustożkowatym znana jest też z osad w Jakuszowicach
i Igołomii – typ 67A, gdzie ich chronologię można
odnieść do początków młodszego okresu rzymskiego
(Rodzińska-Nowak 2006, s. 149; Dobrzańska 1990b,
s. 58, 79, ryc. 19).
B2 – garnki o łagodnie zaokrąglonym brzuścu i lekko odchylonym wyodrębnionym wylewie, o profilu
esowatym są trzecią pod względem liczebności (po
typie A1 i B5) formą w zbiorze ceramiki z osady. Zostały odkryte w obiektach 21, 52, 55, 58, 60, 69 i 81
(tabl. LVII: 3, LXIX: 1, LXXI: 1, LXXIX: 1, LXXXIII: 4,
LXXXVI: 5). Są wśród nich egzemplarze duże (obiekt
55 ) oraz niewielkie – o śr. wylewu wynoszącej kilkanaście centymetrów (obiekt 69). Powierzchnia tych naczyń jest szorstka, brunatna, niekiedy na brzuścu występuje zdobienie dołkami palcowymi (tabl. LXXXVI:
5). Garnki esowate zostały przez T. Lianę umieszczone w obrębie typu V i datowane od fazy B2 po późny
okres rzymski (Liana 1970, s. 439, 465 tabl. II: 15–17).
W Jakuszowicach analogiczne naczynia występują
w obiektach datowanych na fazy od C1a do fazy C2 i nieco później (Rodzińska-Nowak 2006, s. 147). Podobną
chronologię posiada typ esowatego garnka z osady
w Igołomii (Dobrzańska 1990b, s. 58, 80, ryc. 19).
Naczynia esowate są najlicznijeszym typem na osadzie
w Mierzanowicach (Miśkiewicz 1961, s. 277, tabl. V:
17). Na tamtejszej ceramice zaobserwowano ślady niestarannego zagładzania powierzchni zewnętrznej ręką
lub szmatką. Podobny zabieg miał miejsce w przypadku garnka z obiektu 52 (tabl. LXIX: 1).
Pod względem morfologii do tego typu należą ręcznie lepione naczynia zasobowe. Zachowane w Niesza-

wie Kolonii w postaci esowatych części przywylewowych wystąpiły między innymi w obiektach 23, 51,
113, 121 oraz warstwie kulturowej (tabl. LIX: 4, LXVIII:
1, XCVIII: 1, 2). Wyróżniają je duże rozmiary i przede
wszystkim grubość ścianek powyżej 1 cm. Brzegi są
proste lub nieznacznie ścieniające się, lekko wychylone na zewnątrz. Esowate ukształtowanie wylewów
jest charakterystyczne dla zasobowców występujących
w strefie osadnictwa kultury przeworskiej w dorzeczu
Dunajca i Raby, które tam datowane są na rozwinięte stadium wczesnego okresu rzymskiego i wiązane
z wpływami dackimi (Lasota 2010, s. 83–84).
B3 – garnki baniaste o zaokrąglonym wydatnym
brzuścu pochodzą z obiektów 15, 40, 51 i 52 (tabl.
LVI: 1, LXI: 1, LXVII: 1). Ich profil jest bardzo zbliżony
do esowatego profilu charakteryzującego typ B2. Wyróżnia je baniasty brzusiec, o największej wydętości
w górnej partii naczynia.
B4 – garnki o wyraźnie zaznaczonym załomie
brzuśca i niewyodrębnionym wylewie nachylonym
do wewnątrz wystąpiły, między innymi, w wypełniskach obiektów 60, 65 i 98A (tabl. LXXIX: 9, LXXXI: 2,
XCIV: 2). Tę formę naczynia35 można uznawać za
szczególnie charakterystyczną dla stanowisk kultury przeworskiej na Lubelszczyźnie (Stasiak, s. 68).
Zarejestrowano je na cmentarzyskach w Żdżannem
(Kokowski 1991, s. 86, ryc. 40a), Woli Skromowskiej
(Kokowski, Kutyłowski 1987, s. 57, ryc. 4f), na osadzie w Drążgowie (Castagné, Kokowski 1989, s. 25,
ryc. 1a). W klasyfikacji Liany mieszczą się w typie
III występującym najliczniej w fazie B2 (Liana 1970,
s. 439, 465, tabl. II: 21).
B5 – garnki o niewyodrębnionym wylewie i jajowatym lub workowatym brzuścu zarejestrowano
w obiektach: 15, 23, 57, 59, 62, 96 (tabl. LVIII: 2,
LIX: 1, 2, LXXV: 7, LXXX: 1, XCII: 4). Poza wymienionymi egzemplarzami zachowanymi w większej
części, w zbiorze ceramiki nieszawskiej obserwuje się
dużą frekwencję niewyodrębnionych wylewów nachylonych lekko do wnętrza naczynia, które pochodzą zapewne z garnków omawianego typu (np. tabl.
XC: 3, 5, 6). Nieprofilowane garnki jajowate zaliczają
się do typu III Liany występującego najliczniej w fazie
B2 (Liana 1970, s. 439, 465, tabl. II: 14, 18). Odnotowywane są jeszcze we wczesnej fazie młodszego
okresu rzymskiego. Później wychodzą z użycia (Godłowski 1977, s. 125).
Grupę C – mis – reprezentują typy:
C1 – misy wyraźnie profilowane o ostro zaznaczonym załomie brzuśca i prostym wyraźnie odchylonym wylewie są reprezentowane przez egzemplarz
z obiektu 53 (tabl. LXX: 5). Są najbliższe formom
zaliczonym do szerokootworowych naczyń typu IV/1
w typologii Liany (1970, s. 439, 465, tabl. II: 7), które
umieszcza się przede wszystkim w fazie B1.

34
Znany, między innymi, z cmentarzysk w Opoce (jako typ G4)
i Puław-Włostowic (Stasiak 1994, s. 67).

35
W klasyfikacji ceramiki z cmentarzyska w Opoce wyróżniony
jako typ G5 (Stasiak 1994, zestawienie 1).
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C2 – misy o ostro zaznaczonym załomie brzuśca
i łukowato wygiętym wylewie pochodzą między innymi z obiektów 62 i 113 (tabl. LXXX: 9, XCVIII: 3).
Nie znajdują odpowiedników w klasyfikacji Liany.
Ich tektonika jest bardzo podobna do mis typu 10
wyróżnionego dla materiałów z osady w Złotej, jednak za podstawową różnicę należy uznać niezgodność proporcji. Wymieniony typ 10 tworzą naczynia
o średnicy wylewów mniejszej niż dwukrotność wysokości. Wskaźniki proporcji wskazują raczej na ich
przynależność do grupy waz. Jednak duże podobieństwo w ukształtowaniu brzuśca i wylewu pozwala na
szukanie analogii i przytoczenie datowania typu 10,
które zamyka się w obrębie faz C1–C2 (Urbaniak 2008,
s. 37–38, 496, tabl. CLXVI: 1).
C3 – misy łagodnie profilowane z półkolistym
brzuś
cem i lekko odchylonym wylewem są reprezentowane przez formy z obiektów 62 i 96A (tabl.
LXXX: 12, XCIII: 3, 4). Podobne misy o lekko wyodrębnionym, rozchylonym wylewie znane są z osady
w Jakuszowicach (Rodzińska-Nowak 2006, s. 146,
tabl. XXIV: 2) oraz z cmentarzyska w Korzeniu (Kempisty 1968, s. 325, tabl. XXXIV: 2) datowanego na
późny okres rzymski.
C4 – misy z wyraźnym załomem brzuśca i niewyodrębnionym wylewem pochodzą z obiektów 51
i 76 (tabl. LXVIII: 2, LXXXV: 5). Ze względu na niewyodrębniony wylew przypominają typ IV/2 według
klasyfikacji Liany (1970, s. 439, 465, tabl. II: 12), który datowany jest od fazy B2.
C5 – misy nieprofilowane z lekko pogrubionym lub
poziomo ściętym wylewem są reprezentowane przez
4 formy z obiektu 62 (tabl. LXXX: 1, 3, 5, 7).
C6 – misy w kształcie wycinka kuli występujące
wśród ceramiki z obiektów 59 i 63 (tabl. LXXV: 8,
LXXVIII: 6) to, podobnie jak typ C5, okazy nieprofilowane.
C7 – misy doniczkowate, można je również zaliczyć do naczyń nieprofilowanych. Lejkowato rozchyloną misę w kształcie odwróconego stożka znaleziono
w obiekcie 42 (tabl. LXIII: 3). Analogiczne formy, występujące między innymi w Jakuszowicach (Rodzińska-Nowak 2006, s. 145, tabl. XXVII: 5), są charakterystyczne dla młodszego i późnego kresu rzymskiego.
W grupie miseczek (D1) i czarek (D2) zawarto
typy:
D1.1 – miseczki wyraźnie profilowane z ostro zaznaczonym załomem brzuśca i wyraźnym wygięciem
wylewu zarejestrowano w obiektach: 15, 23 i 51 (tabl.
LV: 5, LX: 2, LXVI: 14). Są to typowe formy zaliczone
przez T. Lianę do typu VI/2 datowanego na fazę B2
(Liana 1970, s. 440, 464 tabl. I: 17). Technologicznie
należy je przypisać grupie ceramiki czarnej o gładkich powierzchniach (II2). Ciekawą ornamentykę
pokrywającą zaokrąglone dno ma miseczka z obiektu 23 (tabl. LX: 2). Są to trójkątne pola naprzemiennie pokryte okrągłymi stempelkami promieniście
zbiegające się w kierunku dna. Bardzo podobny mo-
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tyw zdobniczy występuje na miseczce ze stanowiska
w Pakoszówce (Madyda-Lagutko, Rodzińska-Nowak,
Zagórska-Telega 2013, s. 410, ryc. 2: 1).
D1.2 – miseczki łagodnie profilowane z zaokrąglonym brzuścem i lekko odchylonym wylewem
są reprezentowane przez naczynie z obiektu 96A
(tabl. XCIII: 5). W górnej części brzuśca tego naczynka znajduje się niewielkie uszko.
D1.3 – miseczki z zaokrąglonym brzuścem i niewyodrębnionym wylewem wystąpiły wśród fragmentów
naczyń w obiektach 46 i 51 (tabl. LXIV: 1).
D2.1 – czarki z wyraźnie zaznaczonym załomem
brzuśca i wyodrębnionym wylewem znalazły się w inwentarzu obiektu 51 (tabl. LXVII: 3). Czarki odpowiadające temu typowi uznawane są za formy długotrwałe, które pojawiają się już w fazie B1 i trwają aż
do wczesnej fazy okresu późnorzymskiego (Godłowski 1977, s. 140).
D2.2 – czarki o zaokrąglonym brzuścu wystąpiły
w obiektach 21, 43, 59 oraz w warstwie kulturowej
(tabl. LVII: 2, LXXVI: 3, CIV: 3). Zarówno typ D2.1 jak
i D2.2 nie mają odpowiednika w klasyfikacji Liany.
Grupę – E – kubków (E1) i czerpaków (E2) – cechuje posiadanie ucha nośnego i niewielkie rozmiary.
Kubki wystąpiły w obiekcie 84 i w warstwie kulturowej
(tabl. LXXXVII: 3; CIV: 9). Mianem czerpaka określa
się zazwyczaj naczynie typowo kuchenne – bardzo niski kubek z wydatnym uchem. Można tak nazwać fragment z obiektu 43 (tabl. LXIII: 9), a także naczynko
z warstwy kulturowej (tabl. CII: 10). Kubki zaliczone
przez Lianę do grupy VII należą do typów długotrwałych charakterystycznych dla całego wczesnego okresu
rzymskiego, a nawet przeżywających się dłużej, przy
czym formy niższe są uznawane za późniejsze (Liana
1970, s. 440, 464, tabl. I: 10, 11, 15).
F – naczynia miniaturowe odkryto w obiektach 51,
57, 59, 69 oraz w warstwie kulturowej (tabl. LXVIII:
9, LXX: 10, LXXV: 11, CIV: 5, 6). Powtarzają kształty
naczyń większych rozmiarów: garnków, waz czy mis.
Ich wysokość nie przekracza 6–8 cm. Są to naczynka
niestarannie wykonane, być może przygotowywane
z potrzeby chwili, co sugeruje, że przeznaczano je do
zabawy (por. Rodzińska-Nowak 2006, s. 143).
G – naczynia sitowate to naczynia o specjalnej
funkcji, które prawdopodobnie używano w kuchni.
Ich fragmenty pochodzą z obiektów 51, 76 i z warstwy kulturowej (tabl. LXVIII: 6, LXXXV: 6, 7, CIV:
11). Odnotowywane są w inwentarzach wielu osad
kultury przeworskiej, między innymi w Mierzanowicach (Miśkiewicz 1961, s. 278, tabl. X: 9, 12, 13).
Wybrane elementy mikromorfologii naczyń
lepionych ręcznie
Pełnej analizie typologicznej poddano niewiele ponad 80 naczyń, zachowanych przynajmniej w 50%,
co umożliwiło obserwację cech makro- i mikromorfologicznych danego naczynia i w konsekwencji umoż-
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liwiło przyporządkowanie go do danej grupy bazowej
i typu. W pozostałym ogromnym zbiorze ceramiki
(29 620 sztuk) około 18 % fragmentów pochodzi
z charakterystycznych części naczyń. Są to wylewy,
brzuśce ornamentowane i o zmiennej tektonice, dna
i ucha (por. tab. 1). Tę grupę źródeł również poddano
obserwacji i systematyzacji.
Wśród wylewów zarejestrowano następujące typy:
a) wyraźnie wyodrębnione: 15, 51, 62, 59, 76, 74,
69, 89, 48, 96, 10336;
b) wyraźnie wyodrębnione, podkreślone: rowkiem
– 40, 41, 51, 55, 63, 66, 69; listwą plastyczną – 51;
dołkami palcowymi – 50, 52;
c) słabo wyodrębnione ustawione pionowo: 40,
42, 50, 51, 62, 70, 98A, 103, 106, 113;
d) słabo wyodrębnione wychylone łukowato: 44,
48, 59, 63, 69, 89, 85;
e) lekko wychylone o pogrubionych brzegach: 52,
59, 62, 63, 69, 88, 89, 96A;
f) prosto ustawione o pogrubionych brzegach: 52,
69, 73, 89, 88, 84, 96;
g) wywinięte daszkowato: 42, 53;
h) wywinięte, zachodzące na ściankę naczynia; 62,
63, 80;
i) niewyodrębnione, nachylone do środka lub ustawione pionowo: 55, 62, 63, 71, 75, 81, 89, 93, 94,
96A, 96, 99, 121;
j) niewyodrębnione, wychylone na zewnątrz: 48.
W zbiorze ceramiki z Nieszawy Kolonii najczęściej
występują wylewy niewyodrębnione, o prostych lub
lekko ścieniających się krawędziach, nachylone do
wnętrza naczynia. Należą głównie do typu garnków
nieprofilowanych jajowatych (B5) lub z wyraźnie wyodrębnionym brzuścem (B4) oraz do nieprofilowanych
mis (C4–C7). Pod względem technologii ten typ wylewów należy najczęściej do ceramiki brunatnej o szorstkich (I3) lub chropowaconych (I4) powierzchniach.
Wylewy niewyodrębnione są zazwyczaj niezdobione,
choć obserwuje się zdobienie krawędzi dołkami palcowymi lub paznokciowymi (tabl. XII: 9, LXIII: 2). Bardzo częste są także wylewy wyraźnie wyodrębnione.
Są szczególnie charakterystyczne dla waz o czarnych
gładkich lub lśniących powierzchniach (II2 i II1). Często załom wylewu jest podkreślony dookolnym rowkiem (np. tabl. LXVII: 4), niekiedy listwą plastyczną
lub uskokiem (tabl. LXVII: 8), a w przypadku ceramiki
z grupy technologicznej I3 rzędem dołków palcowych
(tabl. LXII: 7). Na uwagę zasługują pogrubione lub
wywinięte i „wiszące” po zewnętrznej stronie naczynia
brzegi (tabl. LXIII: 4, LXXII: 12, LXXVIII: 10). Widzi się
w tym podobieństwo do naczyń wykonanych na kole
i datuje od fazy C1 po przełom C2/C3 (Rodzińska-Nowak 2006, s. 144, 228).
Wśród den zarejestrowano następujące typy:
36
Przy poszczególnych typach wylewów zamiast bezpośredniego odwołania się do ilustracji rysunkowej podany został numer
obiektu. Pozostałe dane znajdują się w katalogu. Wymienione
obiekty nie są wszystkimi, w których zarejestrowano dany typ wylewu czy dna, a jedynie jego najbardziej reprezentatywnymi przykładami.
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a) wyraźnie wyodrębnione: 51, 58, 59, 84, 96A,
100, 119, 122;
b) lekko wyodrębnione: 15, 51, 62, 59, 76, 74, 69,
89, 48, 96, 103;
c) w formie nóżki: ażurowej: 15; pustej: 51, 62, 59;
pełnej: 59, 89;
d) niewyodrębnione: 40, 51, 52, 62, 66, 69, 89,
98A, 96A, 96, 106, 123;
e) wyodrębnione w stopkę: 51, 93;
f) zaokrąglone: 46;
g) wklęsłe: 51.
Najliczniejsze są dna niewyodrębnione. Ich duża
frekwencja jest związana z dominacją w materiale
form garnkowatych, które posiadają często dno lekko
lub wcale niewyodrębnione. Na uwagę zasługują dna
w postaci nóżki (czyli wyraźnie wyodrębnionej części
przydennej o wysokości powyżej 1 cm). Są typowe dla
waz (np. tabl. LXXX: 10). Egzemplarze na nóżkach
ażurowych są charakterystyczne dla wschodnich
i południowo-wschodnich terenów kultury przeworskiej (Niewęgłowski 1982, s. 97; Podgórska-Czopek,
Czopek 1991, s. 107, ryc. 15). W materiale z Jakuszowic naczynia na nóżkach pełnych, inaczej kopytkowatych, datowane są na starszy odcinek młodszego
okresu rzymskiego (Rodzińska-Nowak 2006, s. 143).
Wśród fragmentów uch w omawianym zbiorze ceramiki można odnaleźć ucha ukształtowane kolankowato (np. tabl. LXVII: 6); taśmowato (tabl. LXX: 7) lub
iksowato (tabl. LXXVI: 4). Pierwsze z wymienionych są
typowe dla waz, drugie dla kubków i czerpaków oraz
form garnkowatych. Same ucha nie mają walorów datujących, może z wyjątkiem formy iksowatej, która jest
charakterystyczna dla młodszego okresu przedrzymskiego i początku okresu rzymskiego.
Zdobienie ceramiki lepionej ręcznie
W zbiorze ceramiki lepionej w ręku zarejestrowano niewiele ponad 2% fragmentów posiadających
zdobienie. Jest to przede wszystkim związane z osadniczym charakterem stanowiska, gdzie dominuje ceramika „kuchenna”, zwykle niezdobiona. Małą frekwencję fragmentów ornamentowanych można też
wpisać w tendencję do zubożenia ornamentowania
ceramiki lepionej ręcznie w kolejnych fazach późnego
okresu rzymskiego (Godłowski 1977, s. 164), a część
ceramiki z Nieszawy Kolonii można wiązać z tymi
właśnie fazami.
Wśród zdobionych fragmentów naczyń wyróżniono następujące grupy ornamentów:
1) ornament ryty, w postaci:
– linii poziomej: 23, 51, 96, 12037;
– zygzaków: 41, 80;
– linii krzyżujących się: 48, 51, 58, 66;
– nieregularnych drapań, bruzd: 23, 51, 80;
– kanelur: 21;
2) ornament odciskany, który tworzą:
– dołki palcowe: 15, 59, 81, 80;
37
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– dołki paznokciowe: 58, 57, 66;
– stempelki: 21, 48, 101;
– nakłucia: 23, 51.
3) ornament plastyczny:
– listwy plastyczne (żeberka): 59, 76;
– guzki, guzy-uchwyty: 23, 42, 69, 116A;
– pseudouszka: 96A;
4) ornament szczypany: 51.
Wymienione typy zdobień można podzielić na motywy jednowątkowe (np. tabl. LXV: 4, 6) i wielowątkowe (np. tabl. LXIV: 2, LXXVI: 1), a w obrębie każdego motywu na kompozycje: jednorzędowe (np. tabl.
LXVII: 4, LXXIII: 7) i wielorzędowe (np. tabl. LXVII:
8). Szczególnie charakterystyczne są motywy linii
rytych tworzących układy geometryczne (tabl. XCII:
13); jodełki (tabl. LXXVI: 4), a także wielowątkowe
zestawienia linii rytych, pomiędzy którymi występują
odciśnięte dołki (tabl. LXXXIX: 6) lub nakłucia (tabl.
LXXXVII: 9).
Ornamenty pokrywają z reguły górne partie brzuś
ców. Wyjątkiem są nieregularne linie ryte – bruzdy,
które są charakterystyczne dla dolnych partii garnków
(tabl. LXVIII: 5). Na podkreślenie zasługuje fakt występowania ornamentu palcowego i paznokciowego oraz
nacięć na krawędziach naczyń (głównie garnków),
które w kilku przypadkach były dodatkowo karbowane
(tabl. LXII: 9, LXVIII: 7). Ornament dołków paznokciowych jest charakterystyczny zarówno dla wczesnego,
jak i późnego okresu rzymskiego. Wychodzi z użycia
w jego fazie końcowej. Karbowanie krawędzi naczyń
występuje najczęściej we wczesnym okresie rzymskim
po fazę C1 (Godłowski 1977, s. 160).
Ornamenty stempelkowe są stosunkowo rzadkie
w przypadku ceramiki ręcznie lepionej kultury przeworskiej (Godłowski 1977, s. 162). Na czarnej gładkiej wazie z obiektu 21 umieszczono stempel w postaci
rozetki (ryc. 19A). W kulturze przeworskiej taki ornament jest charakterystyczny głównie dla ceramiki wykonanej na kole (np. Rodzińska-Nowak 2006, s. 158).
Na szczególną uwagę zasługuje obecność ornamentu
zakratkowanego kółka zrobionego stempelkiem (tabl.
XCV: 5). Tego typu zdobienie naczyń występuje na
Dolnym Śląsku w fazach C3 i D. Spotyka się je również
na podobnie datowanych cmentarzyskach typu dobrodzieńskiego, niektórych stanowiskach Polski Środkowej czy grupy dębczyńskiej (Bohr 2010, s. 178–180).
Ciekawym zdobieniem o charakterze utylitarnym wydają się wydatne guzy obecne na brzuścach
dużych garnków, które pełniły funkcję uchwytów
(tabl. LXXXII: 13, CII: 12). Takie guzy-uchwyty są typowe dla ręcznie lepionych naczyń zasobowych kultury
przeworskiej z dorzecza Dunajca i Raby z wczesnego
okresu rzymskiego (Lasota 2010, s. 81–82, ryc. 2).
Typologia ceramiki wykonanej na kole garncarskim
Fragmenty naczyń wykonanych na kole stanowią
1,5% ogółu materiału ceramicznego odkrytego na
stanowisku w Nieszawie Kolonii. Po raz pierwszy na
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Lubelszczyźnie zostały w takiej ilości zarejestrowane
na terenie osady kultury przeworskiej. Pod względem
technologicznym i stylistycznym mieszczą się w tradycji wytwórczości garncarskiej tej kultury.
Na podstawie analizy części przywylewowych oraz
kilku zachowanych w większych partiach naczyń
można stwierdzić, że dominują misy typu 2 i 3 według typologii H. Dobrzańskiej stworzonej dla materiału z Igołomii (tabl. LXXXIII: 1, LXXXV: 1, CIV: 1, 4,
7). W jednym przypadku możemy bliżej określić podtyp jako 3A (Dobrzańska 1990a, s. 84, ryc. 10; 1990b,
s. 31–33). Fragmenty waz z krezowato ukształtowanymi wylewami zarejestrowano w obiektach 52, 103,
113 i 123. Fragmenty dwustronnie rozciągniętych
krawędzi wylewów pozwalają na ustalenie przynależności naczyń do typu 15 według tej samej klasyfikacji (tabl. LXX: 1, XCVI: 1). Egzemplarze zaliczane do
typu 15 należą do częstych form w kulturze przeworskiej, zwłaszcza na obszarze Małopolski (Dobrzańska
1980, s. 101, mapa 1; 1990a, s. 85, ryc. 11; 1990b,
s. 36–37). Wszystkie wymienione typy naczyń: 2, 3
i 15, są charakterystyczne dla drugiej grupy obiektów z osady w Igołomii, której chronologia przypada
na przełom faz C1a/C1b i fazę C1b, ale występują też
w kolejnej grupie trwającej od fazy C2 do przełomu
C2/D (Dobrzańska 1990b, s. 79–81, ryc. 19). Głębokie misy z krezowatym wylewem (typ 15, wcześniej
określane jako typ BVIII) występują często na stanowiskach datowanych na fazę D, między innymi na
cmentarzyskach typu dobrodzieńskiego (Dobrzańska
1980, s. 98–100).
Kolejną, obok waz i mis, formą naczynia występującą wśród nieszawskiej ceramiki wykonanej przy użyciu
koła są naczynia zasobowe. Fragmenty pochodzą między innymi z szerokokołnierzowych zasobowców, tak
zwanych Krausengefässe. Spośród kilkunastu odkrytych w jamie 63 fragmentów zasobowca najbardziej
charakterystyczny jest fragment górnej partii brzuśca
ze zdobieniem w postaci motywu wielorzędowej linii
rytej (tabl. LXXVIII: 5). Są to cztery szerokie żłobki,
z których ostatni musiał znajdować się tuż pod partią
wylewową, gdyż ścianka skorupy wyraźnie się w tym
miejscu rozszerza. Identyczne pod względem technologicznym fragmenty ceramiki odkryto na stanowisku
jeszcze w innych obiektach: 22, 26, 52, 87. W przypadku tego ostatniego, położonego obok obiektu mieszkalnego, miało miejsce prawdopodobnie „osadzenie”38
naczynia w jamie. Zachował się między innymi fragment kołnierzowatego wylewu o szerokości 5,6 cm,
obustronnie rozszerzonego, lekko nachylonego do wewnątrz, z widocznymi płytkimi rowkami do osadzenia
pokrywy (tabl. LXXXVIII: 2).
Jeżeli chodzi o formę zasobowców odkrytych
w Nieszawie, można jedynie powiedzieć, że były to egzemplarze o średnicy wylewu od około 30 do 40 cm,
38
Taki obiekt, zlokalizowany również w sąsiedztwie chaty, powstały w wyniku intencjonalnego wkopania naczynia zasobowego
w calec, odkryto na terenie osady w Moszczenicy Wyżnej, w woj.
podkarpackim (Madyda-Legutko, Tunia 1978, s. 122).
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najprawdopodobniej baniaste o wysoko umieszczonych największych wydętościach brzuśców. W jednej
z najnowszych systematyk stworzonych dla ceramiki
przeworskiej na bazie materiałów z osady w Jakuszowicach takie formy są tożsame z odmianą III/1,
czyli dużymi „klasycznymi” egzemplarzami o cechach technologicznych typowych dla III grupy (Rodzińska-Nowak 2006, s. 53–54, 131–133). Zdobienie
dookolnymi rytymi rowkami fragmentu górnej partii
brzuśca można zaliczyć do typu III/R.1 w zestawieniu wątków zdobniczych wykonanym dla ceramiki
z Jakuszowic (Rodzińska-Nowak 2006, s. 159–160,
421, tabl. XCVII). Fragment kołnierzowatego brzegu z obiektu 87 można identyfikować z grupą 16a
brzegów z tejże osady, niestety mało dystynktywną
chronologicznie (Rodzińska-Nowak 2006, s. 137,
402, tabl. LXXVIII). Masywne brzegi, obustronnie
rozszerzone i nachylone do środka, są charakterystyczne między innymi dla materiałów z osady w Rytrze w Beskidzie Sądeckim (Madyda-Legutko, Tunia
1993, s. 54, 55, ryc. 10).
Przyjmuje się, że upowszechnienie naczyń zasobowych nastąpiło później niż stołowej ceramiki toczonej, która pojawia się na obszarze kultury
przeworskiej już w stadium B2/C1, ale zaczęła być
powszechnie użytkowana od fazy C1b okresu rzymskiego (Godłowski 1977, s. 185; Dobrzańska 1982,
s. 90–92). Na osadzie w Igołomii, której okres najintensywniejszego rozwoju przypada na fazy C1–C2,
stanowią grupę niezbyt liczną. Typ 44, który tworzą
tam zasobowce, znajduje się w grupie obiektów datowanych od przełomu faz C1a/C1b po przełom faz C2/C3
(Dobrzańska 1990b, s. 45–47, 80–81, ryc. 19).
W Jakuszowicach zasobowce wystąpiły tak w obiektach datowanych na okres masowego wytwarzania
i użytkowania ceramiki wykonanej na kole (faza C2–początek C3), jak przynależnych do wcześniejszego okresu
(faza C1) (Rodzińska-Nowak 2006, s. 135).
Zarówno forma, jak i technologia odkrytych w Nieszawie fragmentów naczyń zasobowych nie odbiega
od tych licznie występujących na osadach z faz C2–D
w południowo-wschodniej Polsce (Wilk 2005 – tam
dalsza literatura i zestawienie źródeł).
Rozpowszechnienie się tego typu naczyń w młodszym i późnym okresie rzymskim na obszarach zajętych przez kulturę przeworską wiązane jest z oddziaływaniami szeroko rozumianego kręgu kultur
dackich (Dobrzańska 1990b, s. 47, 50; Wilk 2005,
s. 365; Rodzińska-Nowak 2006, s. 136). Odkrycie
fragmentów naczyń Krausengefässe na osadzie w Nieszawie Kolonii można również interpretować jako
przejaw impulsów idących z południa – z Małopolski
Wschodniej lub strefy Karpat.
Zdobienie ceramiki wykonanej na kole garncarskim
Fragmenty ceramiki wykonanej na kole z Nieszawy Kolonii są najczęściej niezdobione, co jest zgodne
z charakterystyką typów 2 i 3 w klasyfikacji Dobrzańskiej.
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Należy odnotować natomiast występowanie ornamentu wyświecanego, między innymi na fragmentach waz należących do typu 15 (tabl. LXX: 1, LXXII:
5, LXXXVI: 8). Wyświecany ornament skośnej kratki
oraz pojedynczej linii zygzakowatej jest często rejestrowany na ceramice gładkiej siwej kultury przeworskiej. Z zespołów grobowych znany jest najwcześniej
od fazy C1b i trwa do późnego okresu wędrówek ludów
(Dobrzańska 1990b, s. 50). Na ceramice siwej z osady
w Jakuszowicach ornament wyświecany pojawia się
już w fazie C1a (Rodzińska-Nowak 2006, s. 155). Wydaje się, że fragmenty z ornamentem wyświecanym
odkryte w Nieszawie Kolonii, na obszarze oddalonym
od znanych ośrodków produkcji ceramicznej, można
datować na czasy późniejsze.
Warty odnotowania jest także, występujący na ceramice nieszawskiej, ornament plastyczny w formie
poziomych listew podkreślających profilację naczynia
czy schodkowatych występów (tabl. CII: 6, LXXXII:
9). Co ciekawe, w odróżnieniu od ornamentu wyświecanego, zdobi on także ceramikę o powierzchniach brunatnych (tabl. LXXII: 2). Taki rodzaj zdobienia najczęściej pojawia się w materiałach od fazy
C2 do D (Dobrzańska 1990b, s. 52; Rodzińska-Nowak
2006, s. 156).
Obok ornamentów wyświecanych i plastycznych
listew w omawianym materiale wystąpiły zdobienia
pojedynczymi liniami rytymi oraz zwielokrotnionymi
liniami falistymi (tabl. LXXXII: 10). W Nieszawie linia falista występuje na dwóch fragmentach ceramiki
szorstkiej (tabl. CIV: 13). Zdobienie techniką rycia
pojawia się na ceramice siwej w ciągu fazy C1a (Rodzińska-Nowak 2006, s. 157).
Zabytki metalowe
Monety
Na terenie osady znaleziono trzy monety rzymskie
(ryc. 26A, B):
1) Otho, denar, moneta wybita pomiędzy 9.03.69
a 17.04.69 r. n.e. Odkryty w trakcie badań powierzchniowych w 1979 roku,
2) Antoninus Pius, denar, emisja 140–143 n.e.
Znaleziony w warstwie humusowej wykopu 1 z 1996
roku,
3) Denar fałszywy (subaerat), wybity za panowania dynastii Flawiuszy (Wespazjana, 69–79 r. n.e.,
ewentualnie Tytusa, 79–81 r. n.e., Domicjana 81–
96 r. n.e.). Zachowany jedynie rdzeń (anima) z brązu
(cynowo-ołowiowego). Pochodzi z warstwy kulturowej w wykopie 5 (sektor O, gł. 26–29 cm)39.
Awers ostatniej z wymienionych monet jest obecnie silnie przetarty i przedstawia zapewne któregoś
z cesarzy z dynastii Flawiuszów. Natomiast rewers
został intencjonalnie całkowicie zeszlifowany. Widać
wiele głębokich zarysowań zadanych prawdopodobnie pilnikiem. Uzyskane rezultaty analizy składu che39

Pełny opis znajduje się w części katalogowej.
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Uważa się, że pierwsze naśladownictwa barbarzyńskie monet rzymskich
z czasów Cesarstwa pojawiają się na terenie północno- i środkowoeuropejskim
w końcu II i w początkach III w. n.e.
(Bursche 2005, s. 208). Denary drugowieczne, które stanowią na ziemiach
polskich jedną z najliczniejszych kategoA
rii importów, na obszarach Barbaricum
były masowo używane lub przechowywane jeszcze przez trzy stulecia. Jednym
z kontekstów długotrwałego funkcjonoRyc. 26 A – Awers denarów (od lewej): Otho, Antoninus Pius, subaeratus wania monet są znaleziska osadnicze
Fig. 26 A – Obverse of denarii (from the left): Otho, Antoninus Pius, sub(tamże, s. 203–204). Na terenie osad
aeratus
mogą znajdować się monety, które krążyły przez 100–200 lat w systemie wymiany ceremonialnej, jak też będące
efektem wymiany handlowej.
Denar Othona to w Europie Środkowej moneta rzadka. Według stanu badań z połowy lat 80. XX w. (Kokowski
1991, s. 41) na terenie ziem polskich
odkryto 14 denarów tego władcy, w tym
B
1 w Nieszawie Kolonii. Do niedawna był
to jedyny egzemplarz z terenu Lubelszczyzny. W ostatnich latach przybyło
Ryc. 26 B – Rewers denarów (od lewej): Otho, Antoninus Pius, subaeratus nowych znalezisk drobnych (Dymowski
Fig. 26 B – Reverse of denarii (from the left):): Otho, Antoninus Pius, sub- 2013, s. 122–141). Jednak w dalszym
ciągu monetę bitą za panowania tego ceaeratus
sarza można uznać za rzadką w naszym
regionie. Według ostatnich publikowanych danych z terenu województwa lubelskiego pomicznego wskazują, że krążek do wybicia monety zo- chodzą tylko 2 nowe znaleziska (Dymowski 2008, s.
stał odlany z brązu cynowego. Nieco większy udział 39, s. 45, ryc. 2, s. 60).
cyny na powierzchni monety może wskazywać, że
Monety rejestrowane na osadzie w konkretnym
subaerat mógł być pokryty nie srebrem, a cyną imi- kontekście archeologicznym stają się ważnym eletującą ten szlachetny metal (por. Biborski, Stępiński, mentem analizy przestrzennej, funkcjonalnej czy
Biborski w tym tomie).
chronologicznej stanowiska. Przykładem mogą tu być
Znalezione na terenie osady monety uzupełniają szczególnie bogate w znaleziska monetarne małopolźródła związane z wymianą handlową. Należy brać skie osiedla, jak Jakuszowice czy Mysławczyce. Ciepod uwagę dwa kierunki kontaktów. Pierwszy to kawym wnioskiem jest też łączenie znalezisk monet
szlaki południowe (przez przełęcze karpackie), które z aktywnością produkcyjną mieszkańców wymieniomiały największe znaczenie jeszcze przed wybuchem nych osad (Bursche, Kaczanowski, Rodzińska-Nowak
wojen markomańskich. Drugi to szlak pontyjski, któ- 2000, s. 112; Bodzek, Dobrzańska 2014, s. 310–311).
ry łączył wybrzeże Bałtyku z Morzem Czarnym. Prowadził on wzdłuż Dniestru, a na ziemiach polskich
Fibule
doliną Sanu i rzeki Kamiennej (Gładysz-Juścińska
Na stanowisku odkryto 20 fibul i ich fragmen2001, s. 196). Położona nad Wisłą, pomiędzy ujściem tów, przy czym w dwóch przypadkach można jedySanu i ujściem Kamiennej, osada w Nieszawie Kolonii nie domniemywać, że znaleziono fragmenty fibul
mogła odgrywać jakąś rolę na tym odcinku szlaku.
(tabl. LXXV: 2, XCVIII: 4). Wśród pozostałych można
Denar Anoninusa Piusa, ale także monety pierw- wyróżnić: 3 należące do grupy IV, tj. zapinek silnie
szowieczne: denar Othona i subaeratus, mogły trafić profilowanych40, 1 fibulę prowincjonalnorzymską
do nadwiślańskiej osady z dużym opóźnieniem. Wia- A.247 oraz 8 fibul zaliczanych do grupy VI, tj. zapinek
domo bowiem, że u schyłku II w. n.e. w obiegu znaj- z podwiniętą nóżką, w tym 3 jednodzielne egzempladowało się jeszcze około 25% emisji z I w. n.e. (Kunisz rze typu A.158 i 5 fibul dwudzielnych kuszowatych.
1969, s. 88). Koncepcja wydłużonej chronologii obiegu monet ma uzasadnienie zwłaszcza w odniesieniu
40
W analizie fibul wykorzystano typologię Oskara Almgrena
do znalezisk odosobnionych (Kokowski 1984, s. 38).
(1923). Przywołując poszczególne typy, zastosowano skróty: A.79,
A.158 itd.
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Wśród fragmentów można wskazać na:
2 nóżki zapinek serii 1 grupy VI, 1 pełną pochewkę fibuli 2 serii tejże grupy,
1 fragment taśmowatego kabłąka fibuli
z podwiniętą nóżką, 1 fragment – wysoką pochewkę – prawdopodobnie zapinki
VII grupy.
Pod względem rodzaju surowca, analizowane zabytki można podzielić na zapinki z brązu – 13 sztuk, w tym jedną ze
srebrną inkrustacją, oraz formy żelazne
– 7 sztuk, w tym jedną zdobioną złotą
i srebrną folią. Dla sześciu zabytków zostały wykonane analizy metaloznawcze
A
(Biborski 2001; Biborski, Stępiński, Biborski w tym tomie).
Do chronologicznie najstarszych,
znalezionych w warstwie kulturowej
należy żelazna fibula ze śladami zdobienia srebrnym drutem i złotą folią główki
oraz grzebienia na kabłąku (tabl. CI: 13).
Zły stan zachowania pozwala jedynie
z pewnym prawdopodobieństwem przypisać ją do tak zwanego typu „Brzeźce”,
będącego odmianą fibul profilowanych.
Ten typ zapinek wystąpił między innymi w grobach 42 i 72 w Opoce, których
chronologię ustalono na młodszą część
fazy B2 (Kokowski 1991, s. 97, ryc. 48:
g, i, s. 109). Podobnie datować można
dwa egzemplarze fibul z grobu 23 z GroB
dziska Mazowieckiego, z których jedna
jest inkrustowana srebrnym drucikiem
(Barankiewicz 1959, s. 214, tabl. VII: Ryc. 27. Prowincjonalnorzymskie fibule: A – A.247 z warstwy kulturowej;
12, 13).
B – A.84 z obiektu 84
Na fazę B2b lub B2/C1 można datować Fig. 27. Provincial Roman fibulae: A – A.247 from cultural layer; B – A.84
doskonale zachowaną fibulę z brązu
from feature 84
reprezentującą typ A.84, znalezioną w
obiekcie 84 (ryc. 27B). Tego typu fibule występują i Germanii. Na terenie ziem polskich są rejestrowane
na obszarach północnej Pannonii, Dacji, a na terenie rzadko (tamże, s. 197–199).
ziem polskich lokalizowane są w dwóch skupiskach,
Kolejną zapinkę, z racji niezachowania się główw Małopolsce i nad dolną Wisłą (Kujawy), co wska- ki, można z pewną ostrożnością umieścić w obrębie
zuje na duże znaczenie szlaku bursztynowego w ich typów A.75 do A.79 (tabl. LXXV: 6). Ma spłaszczony,
rozprzestrzenianiu się. Przyjmuje się, że pochodzenie daszkowaty w przekroju kabłąk z dookolnym grzezapinek A.84 związane jest z markomańsko-kwadzką bieniem. Zarówno grzebyk kabłąka, jak i zakończenie
kulturą zachodniej Słowacji (Dąbrowska 1995, s. 14–
nóżki w postaci guzka noszą ślady srebra, które jest
23). Taką obcą proweniencję wydaje się potwierdzać
pozostałością po zastosowanej technice zdobienia
analiza metaloznawcza, na podstawie której stwierinkrustowaniem, które wykonano przy użyciu srebrdzono wysoki poziom techniczny wykonania ozdoby
nego filigranowego drucika wklepanego w uprzednio
(Biborski, Stępiński, Biborski w tym tomie).
Podobne, prowincjonalnorzymskie pochodzenie wyryte rowki. Analiza wykazała, że jego stop skłaoraz analogiczne datowanie posiada kolankowata dał się ze srebra wysokiej próby (Biborski, Stępińfibula z półokrągłą tarczką (ryc. 27A), nazywana ski, Biborski w tym tomie). Takie zdobienie w przy„legionową”, zaliczana do typu A.247 (Gładysz-Ju- padku zapinek trąbkowatych, zwłaszcza zbliżonych
ścińska 2003, s. 195–196). Takie zapinki były ele- do typu A.75, jest stosunkowo częste (K. Godłowski
mentem wyposażenia legionistów rzymskich i wystę- 1977, s. 10). W typologii T. Liany ten rodzaj zapinek
pują powszechnie na terenie Cesarstwa oraz w strefie utworzył odmianę 2 fibul trąbkowatych, których daprzylimesowej, głównie w Pannonii, Noricum, Recji towanie mieści się w ramach fazy B2 (Liana 1970,
s. 443–444). Egzemplarz z Nieszawy Kolonii został
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ra posiada cechy stylistyczne pozwalające zawęzić jej datowanie do późnego
okresu rzymskiego i wczesnj fazy okresu
wędrówek ludów (tabl. LXXVIII: 1). Te
cechy to duże rozmiary fibuli oraz bogactwo i rodzaj zdobienia. Lekko rozszerzona przy kabłąku nóżka zdobiona
jest ukośnymi nacięciami odchodzącymi
promieniście od dwóch pionowych rzędów, z których jeden składa się z drobnych ukośnych nacięć, a drugi z trójkątnych stempelków. Czworokątny kabłąk
zdobi natomiast układ metop oraz krzyżujących się i poziomych linii rytych.
Tak duże egzemplarze (nawet powyżej
10 cm), o wielokątnym kabłąku, bogato zdobione, charakterystyczne są dla
końcowej fazy okresu późnorzymskiego
i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów
(Godłowski 1981, s. 101; Szydłowski
1980, s. 23; Mączyńska 2011, s. 74–75).
Facetowanie, rzędy nacięć, motyw litery
Ryc. 28. Fibule kuszowate od lewej: A.181 z obiektu 21, A.161 i A.162
X oraz ornament metopowy są charakz warstwy kulturowej
terystyczne dla najmłodszych, datowaFig. 28. Cross-bow fibulae from the left: A.181 from feature 21, A.161
nych w większości na IV w., egzemplarzy
i A.162 from cultural layer
fibul A.158 z terenu Słowacji i Moraw
(Tejral 1976, s. 60; Peškař 1972, s. 108–
znaleziony w obiekcie mieszkalnym 59, między innymi razem z fragmentem szklanego naczynia z orna- 110). W tym samym obiekcie wraz z opisaną powymentem fałdzistym. Chronologię obiektu ustalono na żej zapinką odkryto fragmenty brzuśca obtaczanego naczynia zasobowego. Analiza chronologiczna
fazę B2/C1–C1a41.
Najliczniejszą grupę tworzą zapinki z podwiniętą zapinki w połączeniu z kontekstem znalezisk tego
nóżką. 3 (lub przypuszczalnie 4) reprezentują typ typu naczyń skłania do umieszczania chronologii
A.158. W warstwie kulturowej została znaleziona obiektu z Nieszawy w końcowej fazie okresu późnojednodzielna fibula żelazna o łukowato wysklepio- rzymskiego lub we wczesnej fazie okresu wędrówek
nym, w przekroju sześciokątnym, kabłąku (tabl. CI: ludów (C3–D1). Analogie do zapinki z obiektu 63
8). Z pozostałych dwóch zapinek wykonanych z żela- można odnaleźć wśród zabytków z osady w Jakuszoza i przypisanych temu typowi jedna została znale- wicach stan. 2 (Godłowski 1991, s. 667, ryc. 4: 4, 5,
ziona w obiekcie gospodarczym 81 (tabl. LXXXVI: 1), 7), cmentarzyska typu dobrodzieńskiego w Olsztynie
a druga w jamie magazynowej 82, ale tę ostatnią, ze (1962, s. 312, tabl. 4: 10) czy w postaci znaleziska
względu na stan zachowania, można określić typolo- luźnego z Ciuślic (Rodzińska-Nowak 1997, s. 133,
gicznie tylko z pewnym prawdopodobieństwem (tabl. ryc. 2). Analogią bliską terytorialnie, aczkolwiek poLXXXVI: 10). Proste, jednodzielne zapinki z podwi- chodzącą z osady kultury przeworskiej położonej po
niętą nóżką i górną cięciwą odpowiadające typowi drugiej stronie Wisły – w Złotej, jest fragmentaryczA.158 są najpospolitszym typem fibul na obszarze nie zachowana brązowa fibula zdobiona nacięciami
kultury przeworskiej w okresie późnorzymskim. Na- i metopami, która wystąpiła w jamie odpadkowej
leżą też do form długotrwałych, gdyż pojawiają się razem z ceramiką siwą (Marciniak 1940, s. 238–239,
w początkach fazy C1a, synchronicznie z horyzontem tabl. XXXVIII: 18). Jedyną na Lubelszczyźnie analogię
B2/C1 okresu rzymskiego i trwają do fazy D wczes- do egzemplarza z Nieszawy stanowi luźno znaleziona
nego okresu wędrówek ludów włącznie (m.in. Go- na grodzisku w Czermnie Kolonii brązowa, podobnie
dłowski, Szadkowska 1972, s. 103), przy czym duże zdobiona zapinka wtórnie przerobiona na kabłączek
rozmiary i taśmowata forma kabłąka są typowe dla skroniowy (Gajewski 1981, s. 248, ryc. 1, 2).
W omawianej grupie zapinek z podwiniętą nóżką
późniejszych wariantów (Godłowski 1977, s. 26–27).
formy
kuszowate dominują nad jednodzielnymi, odNa specjalną uwagę zasługuje wykonana z brązu
wrotnie
do tendencji charakterystycznej dla obsza42
ołowiowo-cynowego fibula A.158 z obiektu 63, któru kultury przeworskiej, gdzie typy A.158 znacznie
41
Kości szkieletu młodej owcy zlokalizowane w narożniku do- przewyższają liczbę okazów typu A.162. Nie znajduje
mostwa udało się datować metodą 14C – patrz rozdział Datowanie.
potwierdzenia teza, że rozprzestrzenienia typów fibul
42
Skład chemiczny stopu miedzi fibuli według badań wykona- A.158 i A.162 wzajemnie się wykluczają (Olędzki,
nych w 2001 roku przez M. Biborskiego jest następujący: Cu – 69%,
Ziętek 2014, s. 122–123, 133).
Pb – 15 %, Sn – 11 %, inne pierwiastki śladowo.
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Z obiektu mieszkalnego 21 pochodzi żelazny okaz
(ryc. 28, tabl. LVII: 4) reprezentujący typ A.181 zapinek z lekko rozszerzoną nóżką (Mączyńska 2011,
s. 82, 84, 87, 314). Pozostałe dwie fibule zaliczone do
typów A.161–162 pochodzą z warstwy kulturowej.
Do formy podstawowej omawianego typu należy zapinka kuszowata wykonana z brązu cynowo-cynkowego (Biborski, Stępiński, Biborski w tym tomie). Posiada guzki nakładane na obie końcówki osi sprężyny
(ryc. 28). Drugie znalezisko luźne to brązowa fibula
z długą sprężyną i kolankowato zgiętym, trójkątnym
w przekroju kabłąkiem (ryc. 28, tabl. CI: 8), którą
można określić jako typ A.161 (Mączyńska 2011,
s. 81). Okazy z rozszerzającą się nóżką datowane są
na fazę C1a. Podobną chronologię mogą mieć zapinki A.161–162 (Nowakowski 2001, s. 133; Mączyńska
2011, s. 82–83).
Fibule kuszowate A.162 są uważane za mniej popularne na terytorium kultury przeworskiej. Dyspersja omawianej formy wykazuje skupienia wzdłuż
szlaków komunikacyjnych, jakimi były cieki wodne.
Były to trasy przemieszczania się przedstawicieli tej
kultury na południe i południowy wschód w dorzecze
górnej Cisy, co miało miejsce w fazie C1a (Nowakowski 2011, s. 133; Mączyńska 2011, s. 82–83).
Poza omówionymi typami fibul do VI grupy Almgrena należy jeszcze jedno znalezisko – wykonana
z brązu fibula o konstrukcji kuszowatej zbliżonej do
typu A.166/167, którą odkryto w obrębie obiektu 76.
Zapinka z Nieszawy ma dziesięciozwojową sprężynę,
profilowane guzki nakładane na końce ośki oraz zdobienie w postaci karbowanych pierścieni zlokalizowanych pomiędzy zwojami sprężyny a guzkami oraz
na główce i u nasady nóżki, a także przy jej przejściu
w kabłąk (tabl. LXXXV: 3).
Tego typu zapinki występują od III w. n.e., przy
czym facetowania, zdobienia i nakładane guzki uznaje się za cechy typologicznie późne (Kietlińska, Dąbrowska 1963, s. 190). Z obszaru kultury przeworskiej podobna fibula kuszowata, zdobiona jednym
żeberkowanym pierścieniem, pochodzi z grobu 76
z cmentarzyska w Spicymierzu (tamże, s. 155, tabl.
XI: 5). Kuszowata zapinka z nakładanymi guzkami
znana jest też z cmentarzyska w Ciosnach, grób 11,
który datowano na 2. ćwierćwiecze III w. (Jamka
1962, s. 88, s. 145, ryc. 30d). Na podstawie tych analogii chronologię fibuli można odnieść do faz C1b–C2.
Szpile
Szpila z brązu znaleziona w palenisku (obiekt 99)
należy do szpil grupy IVa z profilowaną główką według B. Beckmanna (tabl. XCV: 1). Szpile te datowane
są na wczesny okres rzymski i sporadycznie występują w początkach okresu późnorzymskiego (Beckmann
1966, s. 26–28, tabl. 2). Analogię do egzemplarza
nieszawskiego stanowi brązowa szpila z Kamieńczyka z grobu 224/4, umieszczanego w fazie B1 okresu
rzymskiego (Dąbrowska 1997, s. 51, tabl. CXIV: 4).

76

W Strobinie, stan. 3, podobną szpilę odkryto w zespole datowanym na początek II w. n.e. (Abramek
1982, s. 166–167, ryc. 12: d). Szpilę z Nieszawy, której w obiekcie towarzyszy jedynie ceramika, można
umieścić w fazie B2, prawdopodobnie w jej wczesnym
stadium.
Drugi znaleziony na osadzie egzemplarz szpili wykonany z brązu ma rozklepaną główkę i prawdopodobnie pełnił raczej funkcję narzędzia – szydła lub
przekłuwacza.
Okucia końca pasa
Znaleziono dwa okucia końca pasa wykonane
z żelaza. Z obiektu 55 pochodzi pierścieniowato zakończone okucie końca pasa zdobione facetowaniem
(tabl. LXXI: 2) – typ 5, odmiana 1 według klasyfikacji
Madydy-Legutko (2011, s. 48–49, 236, tabl. XVI: 2)43.
Zabytki należące do tej odmiany są charakterystyczne
dla fazy C1a (tamże, s. 50).
Z warstwy kulturowej pochodzi silnie profilowane
okucie końca pasa (tabl. CI: 1), typ 1, odmiana 7 według Madydy-Legutko (tamże, s. 19, 223, tabl. III: 1).
Okucia o profilowanym trzonku występują najliczniej
w fazie B1 i w starszym odcinku fazy B2 (Liana 1970,
s. 448; Madyda-Legutko 2011, s. 19–22).
Inne ozdoby
Unikalnym znaleziskiem jest miniaturowy nożyk
brązowy (dł. 2,7 cm – tabl. LXXV: 5). Miniaturowe
noże z brązu znane są między innymi z obszarów Dolnej Saksonii, prawobrzeżnego Mazowsza i Podlasia,
południowej Ukrainy i Rumunii (Gaul 1983, s. 357).
Egzemplarz analogiczny do znalezionego w Nieszawie pochodzi z Opatowa z grobu nr 147, datowanego
na fazę B2/C1 (Madyda-Legutko, Rodzińska-Nowak,
Zagórska-Telego 2011, s. 61; tabl. LIII: 5).
Narzędzia związane z rybołówstwem
Do tej kategorii źródeł zaliczono haczyki do wędek. W obiekcie 51 odkryto między innymi żelazny
hak na ryby (dł. 6,9 cm – tabl. LXVI: 5). Drugi, jeszcze
większy egzemplarz (12,3 cm) pochodzi z obiektu
40 (tabl. LXI: 5). W warstwie kulturowej znaleziono
mały haczyk (dł. 3,4 cm) wykonany z drutu mosiężnego (tabl. CI: 5). O ile egzemplarze żelazne nie znajdują analogii na terenie Lubelszczyzny wśród materiałów ze stanowisk z okresu rzymskiego, to haczyk
brązowy ma swoje odpowiedniki w postaci czterech
haczyków pochodzących z powierzchni cmentarzyska kultury wielbarskiej w Łęcznej (Kokowski 1991,
s. 130, ryc. 66: a–d). Narzędzia takie znane są z osad
kultury przeworskiej. Odkryto je między innymi
w obrębie paleniska 6/53 w Piwonicach datowanego
na III w. n.e. (Dąbrowski 1958, s. 56, tabl. XXVIII: 9).
43
Wykonane badania metaloznawcze wydają się wskazywać,
według ich autorów, że przedmiot ten, który został wykonany
z twardej wysokowęglowej stali dymarskiej, pełnił raczej funkcję
krzesiwa niż okucia pasa (Biborski, Stępiński, Biborski w tym tomie).
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Haczyki do wędek są formą interregionalną i ponadczasową. Nie mają więc znaczenia datującego. Jednak
w kontekście innych zabytków związanych z rybołówstwem oraz danych archeozoologicznych (Witkowski;
Ratajczak, Piskorska, Stefaniak w tym tomie) są ciekawymi informacjami dla zbudowania obrazu gospodarki żywnościowej mieszkańców osady.
Wśród przyborów związanych z połowem ryb postanowiono wymienić także mały żelazny grot dzirytu z szeroko rozstawionymi zadziorami (tabl. CI:
10), zbliżony do typu C.2 w typologii grotów P. Kaczanowskiego (1995, s. 30). Egzemplarz z Nieszawy
jest jednak najbliższy harpunom – narzędziom do połowu ryb – znanym z trzech grobów na cmentarzysku
w Oblinie, które datowane są na fazę B2 (Czarnecka
2007, s. 84, 206, tabl. XLI: 4, s. 211, tabl. XLVII: 17,
s. 355, tabl. CXCI: 5).
Narzędzia związane z kowalstwem
i obróbką metali
Do tej grupy należą 2 pilniki i młotek. Szczególnie
interesującym znaleziskiem jest młoteczek żelazny
pochodzący z warstwy kulturowej (tabl. CI: 2). Jest
to narzędzie o niewielkich rozmiarach (dł. 7,5 cm)
i formie zbliżonej do typu IB3 według typologii A. Kokowskiego, czyli młotków o przekroju poziomym prostokątnym, o podstawie wklęsłej i największej wysokości w miejscu mocowania trzonka (Kokowski 1981,
s. 196–197, ryc. 2). Typ ten autor datuje na IV w.
n.e. (tamże, s. 198, ryc. 3). Większość zestawionych
w wyżej wymienionej typologii młotków to egzemplarze małe, których waga nie przekracza 1 kg. Mogły one służyć do wykuwania małych przedmiotów,
takich jak noże, klucze, krzesiwa.
W warsztacie metalurga znalazły zastosowanie
zapewne również pilniki. Jeden egzemplarz znaleziono w obiekcie mieszkalnym 15 (tabl. LXVI: 6), drugi, zachowany fragmentarycznie, odkryto w obrębie
domostwa 59 (tabl. LXXIV: 3). W przypadku tego
ostatniego badania metaloznawcze potwierdzają, że
wykonano go z twardej, równomiernie nawęglonej
stali, co charakteryzuje wyroby importowane (Biborski, Stępiński, Biborski w tym tomie).
Narzędzia związane z łowiectwem
Za reprezentanta tego rodzaju przedmiotów uznano żelazny grot strzały odkryty w obiekcie 113 (tabl.
XCVII: 11). Groty strzał o podobnych rozmiarach znaleziono między innymi na cmentarzyskach kultury
przeworskiej w Chmielowie Piaskowym, w grobie 6
(Godłowski, Wichman 1998, s. 17, tabl. VIII: 2) oraz
w grobie 122 w Ciebłowicach Dużych, pow. tomaszowski (Dzięgielewska, Kulczyńska 2008, s. 37, tabl.
LXXVII: 7). Zespoły te datowane są – w pierwszym
przypadku – na fazę B2, w drugim – na B2b okresu
rzymskiego. Groty strzał występują często w okresie
późnorzymskim, co wiązane jest z ponownym rozpo-
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wszechnieniem łuku (K. Godłowski, L. Szadkowska
1972, s. 124). Na III–IV w. n.e. datowany jest grób 36
z cmentarzyska w Korzeniu Rządowym, pow. płocki,
zawierający taki grot (A. Kempisty 1968, s. 400, tabl.
XXV: 4). Grot nieszawski wystąpił w obiekcie łącznie
z ceramiką wykonaną na kole, zatem bardziej prawdopodobna jest jego chronologia późnorzymska.
Wśród zabytków znalezionych w warstwie kulturowej wystąpił także mały grocik strzały o wąskim
laurowatym liściu (tabl. CI: 9).
Krzesiwa
Z dwóch jam gospodarczych pochodzą narzędzia
nazywane tłoczkami lub bodźcami ze sztabkowatą
rękojeścią (m.in. Szydłowski 1977, s. 103), przekłuwaczami (Schuster 2011, s. 66 n.), a przez innych
krzesiwami (m.in. Piotrowski, Dąbrowski 2009,
s. 233–237, Kokowski 2009, s. 201–203). Egzemplarz
z obiektu 63 jest źle zachowany (tabl. LXXVIII: 2).
Natomiast drugie narzędzie odkryte w jamie gospodarczej (obiekt 116A) ma 15,8 cm długości i składa
się z sześciokątnego w przekroju bodźca, który przechodzi w wyraźnie wyodrębnioną trapezowato rozszerzoną sztabkę, prostokątną w przekroju, o lekko
zaokrąglonej krótszej krawędzi (tabl. XCIX: 7). Tego
typu narzędzia w ostatnich latach zostały kilkukrotnie skatalogowane i opisane, między innymi w kontekście zjawisk związanych ze schyłkiem kultur o tradycjach okresu rzymskiego (Piotrowski, Dąbrowski
2009, s. 233–237, ryc. 2; Kokowski 2009, s. 201–203,
ryc. 16; Schuster 2011, s. 65–82 – tam dalsza literatura). W najnowszym opracowaniu autorstwa J. Schustera zaproponowane zostało dla tych zabytków
określenie „przekłuwacze typu Dresden-Dobritz/
Żerniki Wielkie”. Autor przeanalizował krytycznie
dotychczasowe określenia funkcji narzędzi i skłonił
się ku traktowaniu ich jako szydeł/przekłuwaczy
do miękkich materiałów (2011, s. 66). Egzemplarz
nieszawski został odkryty w wypełnisku jamy gospodarczej w sąsiedztwie strefy złożonej z 7 palenisk.
Zabytek ten został poddany badaniom metaloznawczym, w wyniku których stwierdzono, że stal, z której
został wykonany podlegała odpowiednim procesom
nawęglania i hartowania w celu uzyskania twardej
warstwy na jego powierzchni, a tym samym odpowiednich własności użytkowych (Biborski, Stępiński,
Biborski w tym tomie). To wydaje się przemawiać
bardziej za interpretowaniem narzędzi odkrytych
w Nieszawie Kolonii jako krzesiw.
Najbliższe terytorialnie analogiczne zabytki znaleziono na osadzie w Łukawicy, stan. 22, w pow. lubaczowskim, oraz na cmentarzysku w Ulowie, stan. 3,
w pow. tomaszowskim (Piotrowski, Dąbrowski 2009,
s. 233, ryc. 1:1; Niezabitowska 2004, s. 272, ryc. 2;
Kokowski 2009, s. 201, ryc. 15: a–c). Obydwa wymienione stanowiska datowane są na okres od około
połowy IV do około połowy V w. n.e. Krzesiwo nieszawskie ma formę niemal identyczną jak zabytek
z Łukawicy.
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Poza wyżej opisanymi narzędzia do krzesania ognia
są reprezentowane jeszcze przez krzesiwo iglicowe
typu skandynawskiego, żelazne, o przekroju z jednej
strony kwadratowym a z drugiej okrągłym (tabl. CI:
15). Tego typu narzędzia występują na terenie Europy Środkowej, głównie w fazie B1 i na początku fazy
B2 (Dąbrowska 1997, s. 46), choć niektóre zespoły
grobowe z krzesiwami iglicowymi mają chronologię
późniejszą (Jonakowski 1996, s. 98–99, tab. 2).
Funkcję krzesiwa sztabkowatego mógł pełnić
przedmiot żelazny w postaci prostokątnej sztabki bez
uszka znaleziony w obiekcie 69 (tabl. LXXXII: 1). Nie
posiada on jednak właściwego krzesiwom uszka ani
otworu do zawieszania, co każe zakwalifikować go
jako niezidentyfikowaną formę narzędzia.
Noże
Noże żelazne reprezentowane są przez 13 zabytków. W czterech przypadkach zachowały się jedynie
ostrza (obiekty 43, 89, warstwa kulturowa – tabl.
LXIII: 10, LXXXIX: 1). Egzemplarze zachowane lepiej
można podzielić na noże z obustronnie wyodrębnioną rękojeścią – 6 sztuk (81, 113, warstwa – tabl.
LXXXVI: 4, CI: 6) oraz formy z rękojeścią wyodrębnioną jednostronnie – 3 noże (52, 86, warstwa – tabl.
LXXXVII: 11, CI: 3). Próbę podziału typologicznego
noży dla materiałów z Kamieńczyka przeprowadziła T. Dąbrowska (1997, s. 95–96). Liczniejsza grupa
noży nieszawskich odpowiada grupie IIa z tej typologii, a druga koresponduje z typem Ia. Podziały te nie
mają jednak walorów datujących.
Igły i zatyczki do przędzy
Wśród zabytków charakterystycznych znajdują się
2 igły: z brązu z ułamanym uszkiem (obiekt 103 – tabl.
XCVI: 5) oraz żelazna z obiektu 119 (tabl. XCVIII: 8).
3 zabytki podobne do igieł, ale bez otworu-uszka, wykonane ze skręconego drutu żelaznego, można określić mianem zatyczek do przędzy. W obiektach 15 i 69
zatyczki żelazne wystąpiły w towarzystwie przęślików (tabl. LV: 6; LXXXII: 2).
Okucia
Wśród zabytków metalowych zarejestrowano wiele okuć o nieustalonej funkcji. Niektóre mogły służyć jako elementy pasa (np. tabl. LXX: 3) lub okucia
skrzynek (np. tabl. LXXV: 1). Wyróżniono również
kilka fragmentów przedmiotów żelaznych przypominających profilowane obręcze wiader drewnianych
(tabl. XCIX: 10). Ich zły stan zachowania nie pozwala
jednak na pewniejszą analizę.
Inne narzędzia
W tej grupie znalazł się masywny sztabkowaty
przedmiot żelazny, który być może jest ułamanym
krojem płużnym (por. Biborski, Stępiński, Biborski
w tym tomie) lub półwytworem innego narzędzia
(tabl. XCVI: 2).
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Wyjątkowym pierwszym znaleziskiem elementu
uprzęży końskiej na stanowisku kultury przeworskiej
na Lubelszczyźnie jest połowa żelaznego wędzidła
dwuczłonowego odkryta w jamie 116A (tabl. XCIX:
9). Fragmentem wędzidła jest prawdopodobnie także
ogniwo żelazne znalezione w warstwie kulturowej.
Zagadkowym zabytkiem jest żelazny tok, nazywany do tej pory okuciem drzewca włóczni (tabl. LXVI:
6). Możliwe jednak, że jest to narzędzie określane
w etnografii jako pierzchnia, czyli rodzaj okutego drąga służącego na przykład do kucia przerębli w rzece.
Wskazywałaby na to jego duża średnica (powyżej
2 cm), nietypowa dla toków broni drzewcowej44.
Zabytki kamienne
Zarejestrowano 38 zabytków kamiennych. Wśród
nich dominują osełki i kamienie szlifierskie (13 sztuk),
które pochodzą z obiektów 5, 8, 23, 52, 59, 62, 83,
98, 113 oraz z warstwy kulturowej. Kolejną kategorią narzędzi są rozcieracze (10 sztuk) znalezione
w obiektach 81, 98, 113, 114, 123 oraz w warstwie
kulturowej i humusowej. Ponadto wyróżniono 6 gładzików do ceramiki lub skóry (z obiektów: 59, 76,
106, 113 i z warstwy kulturowej), 3 przęśliki kamienne, w tym jeden ornamentowany (obiekt 50,
63 i znalezisko luźne) oraz 2 ciężarki do sieci. Zestaw zabytków kamiennych uzupełniają znaleziska
3 żaren: nieckowatego w jamie gospodarczej 107,
fragmentu żarna rotacyjnego z dołka posłupowego
obiektu gospodarczo-mieszkalnego 113 oraz górna
część kamienia żarnowego, tzw. biegun, znaleziony
w obrębie domostwa 59. Nietypowym zabytkiem jest
przedmiot w formie sześciobocznego ściętego ostrosłupa wykonany z opoki, przypominający pionek do
gry. Ta zdobiona rzędami dołków i linii rytych forma
nie znajduje analogii w inwentarzach zabytków kultury przeworskiej (tabl. CVII: 5)45.
Surowce użyte do wykonania wymienionych narzędzi to skały reprezentowane głównie przez lokalne materiały eratyczne i opoki kredowe oraz
piaskowce kwarcowe. W dwóch przypadkach surowiec kamienny mógł zostać importowany z Wołynia
(Gazda w tym tomie). Skały eratyczne były użytkowane jako narzędzia rozcierające (żarno nieckowate,
rozcieracze). Piaskowce stosowano do wykonania
narzędzi szlifujących i polerujących metale. Stopień
zużycia niektórych (np. egzemplarzy z obiektów 23,
83 i 113) świadczy o długotrwałym wykorzystywaniu, być może o jakiejś formie wyspecjalizowanej
wytwórczości prowadzonej na terenie osady. Lokalne
skały kredowe i opoki stosowane były do produkcji
przęślików, ciężarków (do sieci rybackich?) oraz jako
materiały polerskie.
44
Opinia wyrażona przez dra hab. Bartosza Kontnego, za którą
serdecznie dziękuję.
45
Wszystkie wymienione zabytki kamienne zostały przedstawione na tablicach: tabl. CV–CX. Pełny opis i wnikliwa analiza petrografia znajdują się w artykule Gazdy w tym tomie.
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Importowane bazalt i tufit wykorzystywano jako
narzędzia gładzące (lub utwardzające?) i polerujące.
Na szczególną uwagę zasługują znaleziska żaren:
nieckowatego i dwóch części żaren rotacyjnych (tabl.
CX: 1–3). W okresie rzymskim żarna nieckowate
z rozcieraczem były już używane stosunkowo rzadko.
O wiele częstsze są żarna obrotowe, które pojawiły się
na osadach kultury przeworskiej pod wpływem oddziaływań celtyckich. Jednak na terenie Lubelszczyzny tego typu zabytki zostały dotychczas zarejestrowane tylko na jednym stanowisku (Chełm-Bieławin).
Trzy egzemplarze z Nieszawy Kolonii uzupełniają
zatem dane o rozprzestrzenieniu kamiennych żaren
rotacyjnych w kulturze przeworskiej (Rodzińska-Nowak 2012, s. 128–131, 172, mapa 5; Kokowski 2015,
s. 98–101).
Zabytki kamienne nie mają na ogół walorów datujących. Są jednak cennym źródłem wiedzy o życiu
mieszkańców danej osady. Wszystkie (z wyjątkiem
„pionka do gry”) wymienione przedmioty są związane z podstawowymi dziedzinami gospodarki – pozyskiwaniem i przetwarzaniem pożywienia. Mogły być
także wykorzystywane w warsztacie garncarza, przędzarza, garbarza lub metalurga.
Zabytki z kości i poroża
Grzebienie
Ta kategoria znalezisk jest słabo reprezentowana.
Zarejestrowano 5 egzemplarzy, przy czym w dwóch
przypadkach mamy do czynienia jedynie z drobnymi
fragmentami niepozwalającymi na bliższą klasyfikację.
W jamie magazynowej – obiekt 29 – został znaleziony fragment grzebienia kościanego jednowarstwowego, jednoczęściowego typu A według klasyfikacji
S. Thomas (1960). Zabytek ten jest niezdobiony (tabl.
LX: 6). Jednoczęściowe grzebienie typu A.I według
Thomas występują w kulturze przeworskiej najczęściej w fazie B2 (Godłowski 1977, s. 49).
Poza zębem należącym prawdopodobnie do grzebienia rogowego znalezionym w jamie magazynowej
103 i fragmentami trójwarstwowego grzebienia z żelaznymi nitami pochodzącymi z warstwy kulturowej
można wymienić jeszcze 2 dość dobrze zachowane
egzemplarze, które niestety zostały znalezione poza
obiektami. W wykopie 5A w pobliżu obiektu 59 odkryto grzebień trójwarstwowy z łagodnie trapezowatym uchwytem, niezdobiony, z żelaznymi nitami, który można zaliczyć do typu I w klasyfikacji S. Thomas
(tabl.CII: 1).
Podobnie zaklasyfikować można grzebień zachowany częściowo z uchwytem w kształcie wycinka
koła, zdobionym ornamentem rytych kółek (oczek)
oraz dwiema liniami rytymi ponad linią zębów (grupa A motywów zdobniczych według Thomas) (tabl.
CII: 2). Na obszarze kultury przeworskiej grzebienie
trójwarstwowe pojawiają się już w fazie B2/C1, jednak
najliczniej występują przez cały okres późnorzymski
i wczesny okres wędrówek ludów (Liana 1970, s. 450;
Godłowski 1977, s. 50).
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Szpile
W obiekcie mieszkalnym 51 znaleziono bardzo
dobrze zachowaną szpilę kościaną z profilowaną, podwójnie perforowaną główką (tabl. LXVI: 9). Wśród
egzemplarzy kościanych nie znaleziono ścisłych analogii do tej formy. Podobnie profilowane szpile posiadające jednak jeden otwór wystąpiły między innymi
w grobie 72 z Opoki (Kokowski 1991, s. 99, ryc. 49: c)
i grobie 44/B z Nadkola (Andrzejowski 1998, s. 185,
tabl. XXXIV: 10). Szpile kościane, których typologia
jest ograniczona do porównań z metalowymi odpowiednikami w klasyfikacji Beckmanna (1966), występują na całym obszarze kultury przeworskiej głównie
w fazie B2 (Liana 1970, s. 446). Według K. Godłowskiego (1977, s. 42) szpile z profilowaną główką nie
wykraczają poza fazę C1a.
Oprócz wyżej opisanego egzemplarza na terenie osady znaleziono jeszcze 3 fragmenty szpil (lub
igieł): w obiekcie 41 (tabl. LXII: 6) i 2 w warstwie kulturowej. Jednak ze względu na zły stan zachowania
nie podlegają one klasyfikacji.
Narzędzia plecionkarskie i tkackie
Do najciekawszych znalezisk w tej grupie należy narzędzie kościane, tak zwany miecz służący do
przybijania nici wątku w procesie tkania, znaleziony
w jamie 72A (tabl. LXXXIV: 5). Te oryginalne narzędzia znane są między innymi ze stanowisk na Kujawach (np. Inowrocław – Bednarczyk 1987, s. 215,
ryc. 14: j). Analogiczne, o charakterystycznym kształcie i podobnie zużytej części pracującej, odkryto na terenie osady w Piwonicach: w budynku 54 datowanym
na III/IV w. n.e. i budynku 66 z III w. n.e. (Dąbrowscy
1968, s. 467, tabl. XVII: 10, s. 473, tabl. XX: 7).
Wśród odkrytych w Nieszawie Kolonii zabytków
z kości i poroża warto wyróżnić przedmioty wykonane z poroża jelenia, które można identyfikować
jako narzędzia plecionkarskie służące do wyrobu
sieci rybackich (Pyrgała 1974, s. 48–53). Należy je
właściwie określić mianem półfabrykatów, gdyż ich
tak zwane główki nie mają przewierconych na wylot
otworów. Znaleziono 2 tego typu narzędzia w chacie
51 (tabl. LXVI: 10, 11) oraz 1 duży egzemplarz (dł.
21 cm) w chacie 59. Ten ostatni cechuje wyjątkowo
staranne wykonanie, szczególnie partii ostrza, oraz
odmienne wykończenie główki niż u zestawionych
przez J. Pyrgałę narzędzi tego typu (1974, s. 48–54).
Zamiast wywierconego otworu do prowadzenia sznura na główce wykonano rowek (tabl. LXXIV: 1). Jest
to zatem kolejne, obok osad w Poświętnem, Igołomii, Nowej Hucie Mogile i Młodzikowie, stanowisko
ze znaleziskami rogowych narzędzi plecionkarskich
datowane na okres rzymski. Lista takich stanowisk
może być jednak dłuższa, ponieważ część tego typu
przedmiotów zaliczana bywa do instrumentów muzycznych: gwizdków itp. (por. Bednarczyk 1987,
s. 213, 215, ryc. 14: i).
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Inne narzędzia

Fragmenty naczyń szklanych

Grupę narzędzi z kości uzupełniają znaleziska
fragmentów długich kości zwierzęcych o zaostrzonych końcach. Takie rylce mogły służyć między innymi do wykonywania ornamentu na naczyniach,
robienia dziur w skórach lub tkaninach. Zidentyfikowano co najmniej 3 tak zaostrzone kości w obiektach gospodarczych 81 i 93 oraz warstwie kulturowej
(tabl. CIII: 14).

W jednym obiekcie (81) zarejestrowano 2 fragmenty szklanych naczyń barwy jasnozielonej. Przy
krawędzi jednego z fragmentów zaobserwowano
3 pasma delikatnego zdobienia na całym obwodzie
wylewu (tabl. LXXXVI: 2, 3). W inwentarzu obiektu
znalazł się także fragment fibuli żelaznej typu A.158,
z silnie łukowato wygiętym kabłąkiem.
Z chaty 59 pochodzi fragment brzuśca naczynia
szklanego z widocznym ornamentem plastycznym –
„fałdzistym” (tabl. LXXIV: 5). Szkło jest bezbarwne,
przezroczyste z widocznymi pęcherzykami powietrza. Podobny fragment naczynia szklanego odkryto
w obiekcie 186 w Zawadzie, datowanym fragmentem
naczynia terra sigillata na fazę C1a–C1b (Stawiarska
1999, s. 263).
W przypadku kolejnego fragmentu naczynia z zielonkawego przezroczystego szkła pozyskanego z warstwy kulturowej na podstawie analizy chemicznej
stwierdzono, że może ono pochodzić z rejonu basenu
Morza Śródziemnego (Biborski, Biborski w tym tomie).
Osada w Nieszawie Kolonii jest drugim na Lubelszczyźnie stanowiskiem kultury przeworskiej, na którym odkryto fragmenty szklanych naczyń (pierwsze to
cmentarzysko w Woli Skromowskiej – Kokowski, Kutyłowski 1983, s. 58, ryc. 4e; Stawiarska 1999, mapa 1).

Zabytki szklane
Paciorki
Ta kategoria jest w inwentarzu zabytków nielicznie reprezentowana. Z obiektu 51 pochodzi paciorek
melonowaty z tzw. fajansu egipskiego (tabl. LXVI: 3),
należący do typu 171 według klasyfikacji M. Tempelmann-Mączyńskiej (1985, s. 20). Paciorki melonowate są bardzo często spotykane na obszarze kultury
przeworskiej, głównie w fazie B2 okresu rzymskiego
oraz w zespołach z wczesnej fazy okresu późnorzymskiego (Mączyńska 1985, s. 41–42). Analogiczny do
turkusowego egzemplarza z Nieszawy paciorek został znaleziony w grobie 1 w Brzeźcach datowanym
na fazę B2/C1 (Balke 1976, s. 49, tabl. I: 7, s. 53, 60).
Podobnie datowany lub nieco młodszy może być
paciorek walcowaty z seledynowego szkła zdobiony
nitkami ze szkła białego i czerwonego, znaleziony
w obiekcie 116 (tabl. XCIX: 6). Reprezentuje on typ
304d (Tempelmann-Mączyńska 1985, s. 21, 56).
Paciorki typu 304 występują ponadregionalnie od
fazy B2, jednak większość znalezisk koncentruje się
na obszarze kultury wielbarskiej i grupy masłomęckiej, gdzie ich datowanie rozciąga się też na fazy C2
i C3 okresu rzymskiego (Kokowski 1995, s. 139–141,
ryc. 2). Z III w. n.e. pochodzi podobny do nieszawskiego paciorek znaleziony w grobie 101 na cmentarzysku kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1 (Godłowski 1959, s. 224, 228, 264, ryc. 59: 16).
Paciorek kulisty z ciemnofioletowego przezroczystego szkła – typ 3 według Tempelmann-Mączyńskiej
– został odkryty w palenisku 109 (tabl. XCVI: 10).
Ten typ paciorków posiada bardzo szerokie datowanie – od fazy B1 po D (Tempelmann-Mączyńska 1985,
s. 18, 27).
W przypadku jeszcze jednego paciorka, znalezionego w warstwie kulturowej, możemy określić przynależność typologiczną. To paciorek płaskokulisty
z czarnego nieprzezroczystego szkła (tabl. CI: 17)
reprezentujący typ 40, który jest typowy dla czasów
od wczesnej fazy okresu późnorzymskiego po fazę D
(tamże, s. 18, 29).
W stosunku do pozostałych odkrytych paciorków
nie można określić przynależności typologicznej. Są
to 3 stopione paciorki – 2 ze szkła zielonkawego lekko
przezroczystego, 1 ze szkła półprzezroczystego granatowego z czerwoną nitką, odkryte w obrębie paleniska 119 (tabl. XCVIII: 5–7) oraz stopiony paciorek
ciemnogranatowy z warstwy kulturowej.
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Zabytki z bursztynu
Znaleziono dwa małe fragmenty ozdób bursztynowych (wisiorków?). Ich stan zachowania nie pozwala na identyfikację typologiczną. Fragment wielościennego wisiorka? pochodzi z warstwy kulturowej
w wykopie 6 (tabl. CI: 16). Druga z ozdób, znaleziona
w trakcie badań sondażowych w 1986 roku, nie ma
bliższej lokalizacji.
Zabytki z gliny
Ciężarki i przęśliki
Grupa przęślików z gliny liczy 40 zabytków. Przeważają zdecydowanie formy dwustożkowate, które
możemy podzielić na:
1. przęśliki dwustożkowate symetryczne – załom
znajduje się w połowie wysokości przęślika, obiekty:
15, 21, 22, 41, 43, 47, 48, 51, 59, 66, 81 (np. tabl. LV:
7, LXII: 5, LXIV: 6, LXXXVI: 9). Przęśliki z wymienionych obiektów cechuje także brak zagłębienia przy
otworze. Zabytki posiadające takie zagłębienia znaleziono w obiektach 25, 41, 59, 95 i warstwie kulturowej (np. tabl. LX: 4, LXXIV: 11, CIII: 1);
2) przęśliki dwustożkowate asymetrycznie – załom znajduje się poniżej połowy wysokości przęślika
(51, 89, 112, warstwa kulturowa – np. tabl. LXVI: 4,
LXXXIX: 3).
Pozostałe formy to przęśliki krążkowe (walcowate) – w kształcie płaskiego walca o wyraźnie zaznaczonych lub zaokrąglonych krawędziach. Zna-
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ne są z obiektów 51, 69 i warstwy kulturowej (np.
tabl. LXVI: 1, 2).
Pięć przęślików posiada zdobienie, głównie w postaci niewielkich odciskanych dołków (np. tabl. XCI:
6). Ich powierzchnie są czarne i gładkie, co dodatkowo podkreśla walor estetyczny.
Wyjątkowe miejsce w zespole zabytków z Nieszawy
zajmuje gliniany przęślik dwustożkowy z lejkowatymi
wgłębieniami przy otworze. Został znaleziony na powierzchni stanowiska (tabl. CIII: 2). Posiada unikalne
dla tej kategorii zabytków zdobienie motywem swastyki, połączonym z wątkiem linii rytej w układzie
kątów i trójkątów. Motyw swastyki znany jest przede
wszystkim ze zdobnictwa naczyń46.
Grupa ciężarków glinianych składa się z okazów
stożkowatych – 5 sztuk (obiekty 21, 42, 51, 63, warstwa kulturowa) oraz z form krążkowatych – 6 sztuk
(obiekty 116, 121, warstwa kulturowa). W jednym
obiekcie (116) znaleziono 4 leżące obok siebie ciężarki krążkowate (tabl. XCIX: 1–4). Wydaje się, że
w odróżnieniu od ciężarków stożkowatych, kojarzo-

nych zazwyczaj z warsztatami tkackimi, egzemplarze
krążkowate mogły służyć jako obciążniki (grzęzidła)
do sieci rybackich.
Tygle odlewnicze?
W obiekcie mieszkalnym 89 znaleziono miniaturowe naczynko gliniane, które ze względu na swoje
niewielkie rozmiary (wys. 1,6 cm) i dużą twardość
skorupy przypomina tygielek odlewniczy (tabl.
LXXXIX: 2). Podobną funkcję mogło pełnić naczynko
miniaturowe o śr. dna 2 cm znalezione w warstwie
kulturowej. Z obiektu gospodarczo-produkcyjnego
(81) pochodzi gliniana łyżeczka z uchwytem. Podobne formy odlewnicze znane są z terenu Europy Środkowej z okresu przedrzymskiego (Michałowski 2004,
s. 123–159). Interpretacja opisanych przedmiotów
jako form służących do przetopu metali wydaje się
prawdopodobna, zważywszy na obecność na terenie
osady innych zabytków związanych z działalnością
metalurgiczną (młoteczek, pilniki).

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OSADY
W opracowaniach syntetycznych dotyczących
osadnictwa kultury przeworskiej obszar Lubelszczyz
ny pozostaje nieopisany (Jadczykowa 1983, s. 111
ryc. 1; Michałowski 2003, s. 111; 2011, s. 307,
tabl. 1). Pełne opracowanie wyników interdyscyplinarnych stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii może zatem stać się momentem przełomowym.46
W wyniku badań wykopaliskowych i geofizycznych
(por. Herbich w tym tomie) potwierdzono występowanie obiektów archeologicznych na powierzchni
około 1,2 hektara. Obszar zbadany wykopaliskowo
stanowi tylko niecałe 20% hipotetycznej wielkości
osady. Odkryto na nim 11 obiektów o charakterze
mieszkalnym bądź mieszkalno-gospodarczym –
34 paleniska i piece oraz 78 obiektów gospodarczych
(ryc. 6). Jest to największa na Lubelszczyźnie zbadana wykopaliskowo osada kultury przeworskiej z reliktami budownictwa mieszkalnego.
Przedstawiciele kultury przeworskiej założyli swoje osiedle na niewielkim cyplu terasy nadzalewowej
w widłach Wisły i Wyżnicy. Koncentrację obiektów
osadniczych zarejestrowano w centralnej – najwyższej partii wyniesienia.
Obiekty mieszkalne miały, w wyjątkiem jednego,
kształt prostokątny i pod względem konstrukcji można je zaliczyć do wziemnych budynków o konstrukcji
słupowej (Michałowski 2011, s. 131–138). Ich powierzchnie wynosiły od 10,5 do 52 m2. Wokół nich
zlokalizowane były obiekty gospodarcze i paleniska.
Takie zgrupowania tworzyły zagrody zamieszkane
prawdopodobnie przez jedną rodzinę. Zastanawia
fakt bardzo bliskiego położenia obok siebie obiek46
Występuje między innymi na naczyniach z cmentarzyska
w Opoce (Stasiak 1994, ryc. 4: a, 5: a1–3, 12: a1–3).

Charakterystyka osady...

tów mieszkalnych o konstrukcji słupowej o podobnej
chronologii względnej. Dotyczy to jednostek 84 i 89,
21 i 51, 48 i 43 (ryc. 6, tabl. I). Być może mamy tu
do czynienia z modelem zagrody złożonej z obiektu
mieszkalnego i towarzyszącego mu obiektu gospodarczego lub mieszkalno-gospodarczego o charakterze sezonowym. Odnotować należy, że w przypadku
każdej z wymienionych par tylko w jednym z obiektów funkcjonowało palenisko.
Za strefę gospodarczą i produkcyjną, oddaloną od
strefy mieszkalnej, można uznać część południową
i południowo-zachodnią osady. Zlokalizowane tam
były grupy palenisk, jamy gospodarcze oraz duża konstrukcja (113), która mogła być rodzajem spichrza,
gdzie gromadzono i przetwarzano pożywienie. Tego
typu budowle słupowe o charakterze niemieszkalnym
znane są z wielu osad kultury przeworskiej (Skowron
2004, s. 12–13).
W części południowo-zachodniej osady zwraca
uwagę wyjątkowo duża liczba odkrytych palenisk
tworzących wyodrębnioną strefę (ryc. 6). Część
z nich (obiekty 109, 111, 111A, 115 – wykop 11) była
ułożona w okrąg (ryc. 6 oraz Herbich w tym tomie,
ryc. 9, 10C). Były to obiekty z jednym lub dwoma poziomami prostokątnego bruku kamiennego. Służyły
bliżej nieokreślonym celom gospodarczym, być może
związanym z przetwarzaniem żywności. Jednak
możliwe, że w obrębie niektórych prowadzono jakąś
niezaawansowaną działalność metalurgiczną (por.
Biborski, Stępiński, Biborski w tym tomie). Taką strefę z podobnie skonstruowanymi paleniskami odkryto
między innymi na terenie osady w Opatowie, pow.
kłobucki, stan. 4 (Mączyńska 1973, s. 110).
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W organizacji przestrzennej osady możemy wymienić trzy formy występowania palenisk i pieców:
samodzielnie, w obrębie obiektów mieszkalnych oraz
w zespołach funkcjonalnych z jamami gospodarczymi
lub posłupowymi. Przeważają paleniska niezwiązane
konstrukcyjnie lub funkcjonalnie z innymi obiektami.
Niewykluczone, że pewne relacje mogły łączyć samodzielnie występujące paleniska z obiektami mieszkalnymi pozbawionymi urządzeń grzewczych47. Przy
niektórych obiektach grzewczych stwierdzono występowanie śladów po słupach, które można interpretować jako pozostałości zadaszenia, lub innej konstrukcji związanej z funkcjonowaniem paleniska (ruszt?).
Tego typu konstrukcje sugerują, że były to miejsca
służące do przygotowywania posiłków, wędzenia
(np. ryb) lub innych bardziej zaawansowanych działań produkcyjnych. W ich sąsiedztwie wystąpiły jamy
magazynowe (np. tabl. XXIV).
Zespoły złożone z jam i palenisk z towarzyszącymi
im konstrukcjami słupowymi znane są między innymi z osad mazowieckich (Kołozębia i Poświętnego –
Pyrgała 1972, s. 137, 142). Były to duże kompleksy
zlokalizowane najczęściej w pobliżu dużych obiektów
słupowych o przeznaczeniu mieszkalnym lub mieszkalno-produkcyjnym (tamże, s. 156). Powyższa obserwacja znajduje potwierdzenie w rozplanowaniu
obiektów w Nieszawie Kolonii (ryc. 6).
Do urządzeń produkcyjnych o specjalnym znaczeniu można zaliczyć dwa piece – obiekty 60 i 94 – które ze względu na swoją konstrukcję oraz pozostałości wapna w wypełniskach (zwłaszcza w przypadku
obiektu 60) można uznać za wapienniki. Oczywiście jest możliwe, że pełniły również inne funkcje
w gospodarce mieszkańców osady. Wapienniki były
umieszczane zwykle z dala od większego skupiska budynków (Pyrgała 1972, s. 106–107). Tak jest
w przypadku omawianych obiektów, które znajdują
się w grupie jam gospodarczych w południowej części
osady (tabl. XXI, XXXVII).
Wśród jam magazynowych (zasobowych) na szczególną uwagę zasługuje grupa jam głębokich (52, 58,
62, 63, 66, 69A, 69M) współwystępujących z paleniskiem (55) i piecem (69), otoczonych konstrukcjami
wspartymi na słupach (ryc. 6). Zlokalizowane blisko
siebie w centralnej części osady być może stanowiły
jeden kompleks gospodarczy datowany na drugą fazę
funkcjonowania osiedla, w końcu późnego okresu
rzymskiego (Stasiak-Cyran 2010, s. 323, 326).

47
Na 11 obiektów o charakterze mieszkalnym brak urządzenia
grzewczego wewnątrz stwierdzono w 5 przypadkach. Są to obiekty
43, 51, 76, 84 i 113. Niektóre z budynków mogły być użytkowane
razem z paleniskami znajdującymi się w ich pobliżu.
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Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić,
że osada w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, należy
do osad średniej wielkości (od 1 do 1,5 ha – por. Michałowski 2003, s. 121) i nie odbiega od schematów
osadniczych obserwowanych na innych obszarach
kultury przeworskiej. Wykazuje największe podobieństwa do osad tej kultury z Podkarpacia i Polski
Środkowej (Michałowski 2003, s. 101, 144). Dotyczy
to zarówno jej położenia – na niewielkim cyplu wyniesionym ponad poziom zalewowy rzeki Wyżnicy niedaleko jej ujścia do Wisły, jak i stylu zabudowy, który
można określić jako nieuporządkowany. Można powiedzieć o funkcjonowaniu podziału na strefę mieszkalną i produkcyjną48. Mamy tu do czynienia raczej
z zagrodową organizacją przestrzeni, gdzie obiektom mieszkalnym towarzyszyły obiekty gospodarcze oraz produkcyjne o przeznaczeniu codziennym.
Obiekty produkcyjne o specjalnym przeznaczeniu
były prawdopodobnie zlokalizowane we wschodniej
strefie osady. Badania geofizyczne wykazały, że w odległości około 40 m na wschód od kulminacji cypla
występują obiekty o silnych właściwościach magnetycznych. Układają się one w dwa szeregi łączące
się pod kątem prostym. Można domniemywać, że to
są jakieś obiekty produkcyjne – piece metalurgiczne
lub ceramiczne, które mogły funkcjonować na skraju
osady (ryc. 6). Dzięki badaniom geofizycznym zarejestrowano obecność podobnej strefy „produkcyjnej”
na osadach w Sobieszynie, pow. rycki, stanowisko 14
(Łuczkiewicz 2008, s. 259–263), a także w Łukawicy,
pow. lubaczowski, stanowisko 22 (Piotrowski 2008,
s. 287–289, ryc. 3).
Przeprowadzone badania dają możliwość obserwacji następstwa chronologicznego obiektów. Na
przykład na Mazowszu nie zaznaczyły się wyraźne
odrębności w zabudowie osad datowanych na różne
fazy chronologiczne (Michałowski 2003, s. 108). Odrębności zabudowy wynikające z różnej chronologii
zasiedlenia nie dają się też zaobserwować w przypadku stanowiska w Nieszawie Kolonii (tabl. I). Można
jednak pokusić się o stwierdzenie, że większość słupowych obiektów mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych (z wyjątkiem 76 i 113) datowanych jest
na okres najintensywniejszego osadnictwa kultury
przeworskiej przypadający na fazy B2 i B2/C1–C1a.
Natomiast kompleksy gospodarcze zlokalizowane
w centrum osady i produkcyjne występujące na jej południowych obrzeżach można skojarzyć z domniemaną drugą fazą użytkowania osiedla w późnym okresie
rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów.
48
Na podstawie badań wykopaliskowych, ale przede wszystkim
geofizycznych (Herbich w tym tomie).

Marta Stasiak-Cyran

DATOWANIE
Jednym z najważniejszych problemów i postulatów badawczych w studiach nad osadą w Nieszawie
Kolonii są badania nad jej chronologią.
Datowanie osad należy do najtrudniejszych zadań
badawczych w archeologii okresu rzymskiego. Większość materiału zabytkowego odnosi się zwykle do
ostatniej fazy chronologicznej istnienia danej osady.
Ogromną trudność sprawia datowanie poszczególnych obiektów oraz ustalenie nieprzerwanego okresu
użytkowania, prawidłowa ocena początków oraz zakończenia jej egzystencji (Skowron 2014, s. 22).
Niniejsze opracowanie jest również próbą zmierzenia się z tymi problemami. W przypadku osady
z Nieszawy Kolonii uznano za ważne ustalenie, czy
była zasiedlona permanentnie w ramach czasowych
określonych przez metody archeologiczne i datowanie absolutne, czy raczej można mówić o dwuetapowości osadnictwa, a jeżeli tak, to kiedy rozpoczął się
i jak długo trwał etap drugi.
Chronologia względna
Datowanie większości zabytków i obiektów nieruchomych odkrytych w Nieszawie Kolonii można
zamknąć w obrębie faz B2 i B2/C1–C1a okresu rzymskiego. Początkowej fazie funkcjonowania osady odpowiada szpila z brązu (tabl. XCV: 1), należąca do
grupy IVa szpil z profilowaną główką według Beckmanna (1966, s. 26–28). Można ją umieścić w fazie B2, prawdopodobnie w jej wczesnym stadium. Do
innych zabytków datowanych na wczesny okres rzymski należą: paciorek melonowaty typu 171 według
Tempelmann-Mączyńskiej (1985, s. 20) (tabl. LXVI:
3) i kościana szpila z profilowaną, podwójnie perforowaną główką (tabl. LXVI: 9). Ten przekrój czasowy
reprezentuje też fibula brązowa (tabl. LXXV: 6) z IV
grupy Almgrena (1923), z poprzecznymi nacięciami
na nóżce służącymi do mocowania srebrnego drutu (typ A.75?). Podobnie, na fazę B2, datowane jest
profilowane okucie końca pasa (tabl. CI: 1) reprezentujące typ 1 odmianę 7, według R. Madydy-Legutko
(2011, s. 21). Wśród ceramiki dominującymi formami w tym okresie są: wyraźnie profilowane wazy (typ
A1)49, garnki (B1) i misy (C1) oraz miseczki (D1).
Na stadium B2b lub B2/C1 można określić występowanie fibuli z brązu A.84 (ryc. 27B) (Dąbrowska
1995, s. 14–17, ryc. 6). Podobną, prowincjonalnorzymską proweniencję posiada kolankowata fibula
z półokrągłą tarczką (ryc. 27A), nazywana „legionową”, typ A.247 (Gładysz-Juścińska 2003, s. 195–
196). Zapinka ta oraz inne zabytki: pierścieniowate
okucie końca pasa (tabl. LXXI: 2) (typ 5 odmiana 1
według Madydy-Legutko 2011, s. 50), 3 fibule kuszowate A.161–162 (ryc. 28), a także fragment naczy49
Typologia zaproponowana w niniejszym opracowaniu dla
naczyń lepionych w ręku.
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nia szklanego zdobionego ornamentem fałdzistym
(tabl. LXXIV: 5) wyznaczają najmłodszy horyzont
pierwszego etapu (?) funkcjonowania osady, który
odpowiada fazom B2/C1 i C1a. W tym okresie ceramika
stała się łagodniej profilowana i do form charakterystycznych należą misy i wazy o zaokrąglonych brzuścach oraz łagodnie odchylonych wylewach (typy: A2,
C3), a także garnki esowate (B2).
Zabytkami, które informują o możliwym kolejnym
etapie zasiedlenia osady, są fragmenty ceramiki wykonanej na kole, która pod względem technologicznym i stylistycznym mieści się w tradycji wytwórczości
garncarskiej ludności kultury przeworskiej. Ceramika
wykonana przy użyciu koła garncarskiego znana jest
z obszaru kultury przeworskiej już w stadium B2/C1,
ale powszechnie użytkowana zaczęła być od fazy C1b
okresu rzymskiego (Dobrzańska 1982, s. 90–92; Rodzińska-Nowak 2006, s. 202).
Warta odnotowania jest również obecność fragmentów naczyń zasobowych, w tym naczyń szerokokołnierzowych (np. tabl. LXXVIII: 5, LXXXVIII: 2).
W jednej z jam magazynowych wraz z fragmentami
naczynia zasobowego typu Krausengefässe odkryto
brązową fibulę typu A.158 (tabl. LXXVIII: 1), która
posiada pewne cechy stylistyczne (duże rozmiary,
intensywność i rodzaj zdobienia), pozwalające zawęzić jej datowanie do faz C3–D1 (Godłowski 1981,
s. 101; Szydłowski 1980, s. 23–24; Mączyńska 2014,
s. 73–76). Ponadto w tym samym obiekcie odkryto fragment sztabkowatego narzędzia, które można
zidentyfikować jako krzesiwo typu Żerniki Wielkie
(tabl. LXXVIII: 2). Narzędzia takie są znane głównie
ze Śląska ze stanowisk grupy dobrodzieńskiej i datowane na wczesny okres wędrówek ludów (Szydłowski
1977, s. 107, ryc. 10; Schuster 2011, s. 66–68, ryc. 1).
Fragmenty naczyń zasobowych typu Krausengefässe, odkryte na stanowisku także w innych obiektach,
technologicznie i stylistycznie nie odbiegają od zasobowców licznie występujących na osadach z faz C2–D
w południowo-wschodniej Polsce (Wilk 2005 – tam
zestawienie źródeł).
Wśród ceramiki wykonanej na kole na szczególną
uwagę zasługują również fragmenty głębokich mis
z krezowatym wylewem (tabl. LXX: 1). Jest to forma
częsta w kulturze przeworskiej na obszarze Małopolski (Dobrzańska 1980, s. 101, mapa 1, 1990a, s. 85
ryc. 11, 1990b, s. 36–37). Występuje przede wszystkim w inwentarzach obiektów datowanych od przełomu faz C1a/C1b, z zauważalnym nasileniem frekwencji
w fazach C3–D (Dobrzańska 1990b, s. 79–81, ryc. 19;
Madyda-Legutko, Pohorska-Kleja, Rodzińska-Nowak
2008, s. 13, 2010, s. 82).
Pewne znaczenie dla chronologii ma również obecność wśród ceramiki wykonanej na kole fragmentów zdobionych ornamentem wyświecanym (tabl.
XCVI: 1). Technika wyświecania pojawia się na cera-
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mice siwej kultury przeworskiej już w fazie C1a (Rodzińska-Nowak 2006, s. 155). Jednak wydaje się, że
w przypadku fragmentów z ornamentem wyświecanym odkrytych na nieszawskiej osadzie – na obszarze oddalonym od znanych ośrodków produkcji ceramicznej – można datować te znaleziska najwcześniej
na fazę C2.
Cechy morfologiczne i stylistyczne charakterystyczne dla późnorzymskiej ceramiki kultury przeworskiej są również rozpoznawalne w ogromnym zbiorze

fragmentów naczyń lepionych w ręku. Na szczególną
uwagę zasługują mocno wywinięte i wiszące brzegi
naczyń czy obecność ornamentu zakratkowanego
kółka wykonanego stempelkiem (tabl. XCV: 5). Tego
typu zdobienie występuje na Dolnym Śląsku w fazach
C3 i D. Spotyka się je również na podobnie datowanych cmentarzyskach typu dobrodzieńskiego, niektórych stanowiskach Polski Środkowej czy grupy dębczyńskiej (Bohr 2010, s. 178–180).
Datowanie absolutne

Ryc. 29. Datowanie radiowęglowe próbki kości zwierzęcych
z obiektu 59
Fig. 29. Radiocarbon dating of animal bones from feature 59

Ryc. 30. Datowanie radiowęglowe próbki węgli drzewnych
z obiektu 109
Fig. 30. Radiocarbon dating of charcoal from feature 109
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W celu uzupełnienia i konfrontacji datowania uzyskanego przy pomocy metod archeologicznych z metodami datowania bezwzględnego w 2008 roku podjęto próbę datowania
bezwzględnego ceramiki metodą termoluminescencyjną (dalej: TL)50.
Do datowania wytypowano obiekty o różnorodnej funkcji (gospodarcze, mieszkalne,
paleniska, dołki posłupowe). W siedmiu przypadkach oprócz ceramiki znaleziono inne nieceramiczne zabytki datujące (obiekty 51, 59,
63, 99, 113, 113t, 116), pozwalające sprecyzować datowanie. Dwie jamy zawierały jedynie
materiał ceramiczny, ale w ich wypełniskach
wystąpiły fragmenty naczyń wykonanych na
kole (nr 122) oraz fragmenty naczynia zasobowego Krausengefässe (nr 87). W przypadku
ośmiu z jedenastu wykonanych prób dla ceramiki i polepy ze stanowiska 5 uzyskano wyniki
datowań mieszczące się w obrębie ram chronologicznych ustalonych przy pomocy datowania względnego. Nie uściśliły ich jednak, gdyż
datowanie TL cechował duży margines błędu51
(Kusiak, Rychter, Stasiak-Cyran 2011, s. 364,
tab. 1). Rozminięcie się daty TL z chronologią
ustaloną metodami tradycyjnymi szczególnie
rozczarowało w przypadku próbki z obiektu
87, został wybrany do analizy fragment brzuśca
pochodzący z grubościennego naczynia zasobowego o krezowatym wylewie (Krausengefässe).
W związku z realizacją projektu interdyscyplinarnego opracowania badań stanowiska 5
w Nieszawie Kolonii dla studiów nad chronolo50
Te pionierskie dla Lubelszczyzny i zabytków z okresu
rzymskiego badania były częścią projektu o nazwie: „Ratownicze badania osady kultury przeworskiej w Nieszawie
Kolonii, pow. Opole Lubelskie: rozpoznanie metodami nieinwazyjnymi, analizy specjalistyczne oraz działania zabezpieczające najbardziej zagrożone partie stanowiska przed
zniszczeniem”.
51
Specyfiką metody TL jest to, że błędy pomiarowe wynoszą około 6–8% wartości liczbowej wieku TL (czyli im
starszy obiekt, tym większy błąd). Można ją uznać za mało
efektywną w przypadku stanowisk z okresu rzymskiego,
takich jak cmentarzyska, gdzie nie brakuje źródeł do datowania archeologicznego. Jednak dla wielu osad z tego
okresu, gdzie jedynym rodzajem znalezisk pozostaje ceramika, metoda ta może przynieść wymierne rezultaty.
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gią osady uzyskano nowe dane w postaci trzech
dat radiowęglowych z próbek węgli drzewnych
(obiekty 109 i 116A) oraz kości zwierzęcych
(obiekt 59). Badania wykonał prof. dr hab.
Tomasz Goslar w Poznańskim Laboratorium
Radiowęglowym (2015). Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane poniżej.
Podano przedziały wieku kalendarzowego,
w których rzeczywisty wiek próbek zawiera
się z prawdopodobieństwem około 68% i około 95%. Do kalibracji wykorzystano program
OXcal52.
Nazwa próbki
Nieszawa
Kol. 5 59/00

Nr lab.
Wiek 14C
Uwagi
Poz-75681 1845 ± 30 BP 1,4% N
3,8% C,
2.4% coll
Poz-76720 1820 ± 50 BP

Nieszawa
Kol. 5 109/08
Nieszawa
Poz-76721 1770 ± 50 BP
Kol. 5 116A/08

Uzyskane daty 14C bardzo dobrze odpowiadają chronologii względnej ustalonej dla analizowanych obiektów. W przypadku domostwa
59, z którego do datowania przekazano kości
młodej owcy odkryte w północno-zachodnim
narożniku chaty, data 130 (68,2%) 215 calAD odpowiada okresowi B2b–B2/C1–C1a, z którego pochodzi
większość zabytków pozyskanych w wyniku wykopalisk (ryc. 29). Nieco młodszą chronologię ma obiekt
109 (ryc. 30). Najpóźniejszą datę otrzymano z obiektu 116A, w którym odkryto między innymi krzesiwo
typu Żerniki Wielkie, fragment wędzidła czy frag-

Ryc. 31. Datowanie radiowęglowe próbki węgli drzewnych
z obiektu 116A
Fig. 31. Radiocarbon dating of charcoal from feature 116A

menty naczyń wykonanych na kole (ryc. 31). Warte
podkreślenia jest to, że jama 116 A wystąpiła w relacji
stratygraficznej z paleniskiem 11653, w którym znaleziono gliniane ciężarki do sieci i szklany paciorek
walcowaty typu 304d. Relacja tych dwóch obiektów
prawdopodobnie odzwierciedla sytuację ponownego54 zasiedlenia osady w późnym okresie rzymskim.

WNIOSKI KOŃCOWE
Interdyscyplinarne badania osady w Nieszawie
Kolonii konsekwentnie realizowały wciąż aktualne
postulaty pogłębiania studiów nad osadami kultury
przeworskiej. Wieloaspektowa analiza źródeł archeologicznych i przyrodniczych pozwoliła na stworzenie
charakterystyki podstaw gospodarki mieszkańców
osady.525354
Podstawy gospodarki mieszkańców osady
W opisie gospodarki żywnościowej, zwłaszcza
rolnictwa, a także budownictwa i zagospodarowania przestrzennego osiedla, niezbędne tło stanowią
uwarunkowania środowiska geograficznego. Osada
została założona na piaszczystej terasie nadzalewowej, na niewielkim, słabo wykształconym cyplu
52
Bronk Ramsey, Lee 2013, s. 720–730; Reimer, Bard, Bayliss,
Beck, Blackwell, Bronk Ramsey, Grootes, Guilderson, Haflidason,
Hajdas, Hatt, Heaton, Hoffmann, Hogg, Hughen, Kaiser, Kromer,
Manning, Niu, Reimer, Richards, Scott, Southon, Staff, Turney, van
der Plicht 2013.
53
Na całym stanowisku zarejestrowano tylko trzy przypadki,
w których obiekty występują w następstwie stratygraficznym.
54
Kolejna faza zasiedlenia nie musiała następować po hiatusie
osadniczym, ale na przykład po wyraźnym spadku intensywności
użytkowania osiedla.
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w pobliżu ujścia Wyżnicy do Wisły. Dane geologiczne
i historyczne oraz kartograficzne, a przede wszystkim
wykonany na podstawie danych LiDAR Numeryczny
Model Terenu (NMT) dla okolicy stanowiska pokazują, że w czasie funkcjonowania osada mogła się znajdować nad starorzeczem Wisły (Nogaj-Chachaj 2008;
Jakubczak, Szubski 2015). Bliskość wody częściowo
determinowała rodzaj działalności gospodarczej.
Źródła archeologiczne i archeozoologiczne wskazują
na przykład na istotną rolę rybołówstwa w gospodarce żywnościowej (por. Ratajczak, Piskorska, Stefaniak
w tym tomie; Witkowski w tym tomie).
Rzeki były również ważnymi szlakami komunikacyjnymi i handlowymi. Na terenie osady odkryto
monety rzymskie, importowane ozdoby, na przykład
pochodzące z Pannonii fibule. Do kategorii importów
należy prawdopodobnie zaliczyć również ceramikę
wykonaną na kole garncarskim. W tym przypadku
można mówić o kontaktach handlowych łączących
nadwiślańską osadę z zachodnią Małopolską oraz
południowo-wschodnią strefą kultury przeworskiej.
We wczesnym okresie rzymskim i na początku młodszego okresu rzymskiego impulsy kulturowe i zapewne same wyroby napływały z Dacji. Odbywało się to
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być może za pośrednictwem ośrodków garncarskich
Kotliny Sanockiej (por. Okoński 2000, s. 163–164;
Madyda-Legutko 2010, s. 28–30). W późnym okresie
rzymskim większą rolę odgrywały kontakty z Małopolską, skąd pochodzi ceramika siwa.
Podstawy gospodarki mieszkańców osady w Nieszawie Kolonii tworzyło rolnictwo i hodowla zwierząt. Na
podstawie badań archeobotanicznych, w wyniku których ustalono preferowany przez mieszkańców osiedla
zestaw roślin uprawnych i dziko żyjących, można wnioskować, że pola uprawne zakładane były na glebach
zróżnicowanych – mniej żyznych w wyższych partiach
terasy nadzalewowej Wisły oraz żyznych w strefie terasy zalewowej, gdzie, być może, zakładane były ogrody. Poza areałami pól uprawnych osadę otaczały lasy,
które dostarczały drewna. Z analizy węgli drzewnych
wynika, że najczęściej używano sosny, choć dąb dominuje w próbkach węgli z palenisk. W wyniku analizy
archeobotanicznej zidentyfikowano 7 gatunków roślin
uprawnych: proso, jęczmień, żyto, pszenicę, groch,
lnicznik i mak. Potwierdzono występowanie 24 gatunków roślin dzikich, między innymi komosy białej – czyli lebiody (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran 2010).
Częste występowanie w badanych próbkach makroszczątków tej rośliny wskazuje na specyfikę diety mieszkańców osady, w której dominowały dania roślinne,
w tym prawdopodobnie zupy przygotowywane z tego
wysokobiałkowego chwastu (por. Rodzińska-Nowak
2012, s. 137–139). Duży udział chwastów w zestawie
zidentyfikowanych roślin, podobnie jak znalezisko narzędzia przypominającego krój płużny (w jamie magazynowej) świadczą o stosowaniu w uprawie pól systemu naprzemienno-odłogowego. Na ziemiach polskich
nie ma śladów pól uprawnych, które można by jednoznacznie wiązać z osadnictwem kultury przeworskiej
(tamże, s. 80–81). W przypadku osiedla w Nieszawie
Kolonii pola zakładane były zapewne na wyżej położonych terenach terasy nadzalewowej55.
Analizy makroszczątków roślinnych źródeł przyrodniczych z Nieszawy Kolonii (Wasylikowa, Cywa,
Stasiak-Cyran 2010) były pierwszymi tego typu badaniami wykonanymi dla osady z okresu rzymskiego
na terenie Lubelszczyzny. W ostatnich latach nastąpił
znaczący wzrost ilości badań wykopaliskowych osad
kultury przeworskiej, co jest związane głównie z wykopaliskami przedinwestycyjnymi. Stan publikacji
materiałów i wyników interdyscyplinarnych analiz
jest jednak wciąż niezadowalający i ogranicza studia
porównawcze (por. Kokowski 2015, s. 91).
Do wyjątkowych pod względem ilości materiału
osteologicznego poddanego badaniom zaliczają się
także analizy archeozoologiczne (Wiszniowska, So55
W wyniku opracowania Numerycznego Modelu Terenu na
podstawie danych LiDAR w odległości około 1,6 km na południe
od osady zarejestrowano na powierzchni około jednego hektara
zachowane pozostałości niskich wałów układających się w nieregularne prostokąty o wymiarach 15–20 na 25–30 m, które przypominają wyglądem tzw. Celtic fields (Jakubczak, Szubski 2015, s. 8).
Dane te wymagają jednak weryfikacji terenowej.
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cha, Stefaniak 2001; Kalisz 2006; Socha, Stefaniak
2008; Ratajczak, Piskorska, Stefaniak w tym tomie).
Dla ponad 50% kości zwierzęcych określono przynależność gatunkową (Ratajczak, Piskorska, Stefaniak
w tym tomie, tab. 2). Wartość poznawczą tego materiału podnosi także fakt, że około 80% z ponad 7000
sztuk kości przekazanych do analizy zostało znalezionych w obrębie wypełnisk obiektów. Stworzono
ogólną charakterystykę typu i poziomu gospodarki
hodowlanej. Określono strukturę hodowli. Podstawowym składnikiem pożywienia mięsnego mieszkańców osady było mięso ssaków udomowionych oraz
ryb. Największy udział mają szczątki bydła oraz świni
(Ratajczak, Piskorska, Stefaniak w tym tomie, tab. 1,
ryc. 2, 3). Wskazuje to na intensywną hodowlę i osiadły tryb życia. Duża liczba szczątków przeżuwaczy
dowodzi natomiast, że w pobliżu osady, obok zwartych terenów leśnych, obecne były rozległe obszary
otwarte, na których można było prowadzić wypas.
Ważną rolę odgrywał połów ryb, których szczątki
stanowią 10% całości materiału kostnego. Określono
gatunkowo kości ryb i łuski. Zwraca uwagę wysoki
udział szczątków jesiotra ostronosego (Ratajczak,
Piskorska, Stefaniak w tym tomie, tab. 1; Witkowski
w tym tomie, tab. 1). Wśród znalezionych szczątków
ssaków dzikich większość, jak jeleń szlachetny, sarna,
borsuk i lis, związana była ze środowiskiem lasów
i ich pobrzeży. W badanym materiale udział szczątków ssaków dzikich jest niewielki – 1,5%, co jest typowe dla większości osad kultury przeworskiej (Piątkowska-Małecka 2014, s. 83–84). Można założyć,
że mięso ssaków dzikich stanowiło jedynie dodatek
wzbogacający dietę. Kolejne obserwacje dotyczą sposobu przetwarzania mięsa. Na kościach zwierzęcych
zarejestrowano wszystkie sposoby obróbki – od cięcia
i rąbania po opalanie (Ratajczak, Piskorska, Stefaniak w tym tomie, tab. 3). Ciekawym zjawiskiem jest
występowanie większych partii zwierząt lub całych
szkieletów zwierząt w obrębie obiektów mieszkalnych (np. obiekty 48 i 59). Znajdowały się tam być
może spiżarnie do przechowywania zapasów mięsa
lub szczątki te mogą być śladem jakichś zabiegów
kultowych. Jamy zasobowe wyróżnia obecność dużej ilości polepy, w tym brył z odciskami drewna, co
można wiązać z konstrukcją zadaszenia lub z izolacją
ścianek wnętrza jamy.
W strukturze zabudowy przestrzennej osady interesujące jest to, że także przy części palenisk i pieców
stwierdzono występowanie śladów po słupach. Tego
typu konstrukcje sugerują, że były to miejsca służące
do przygotowywania posiłków, wędzenia (np. ryb)
lub innych bardziej zaawansowanych działań produkcyjnych. Większość z tych działań była związana
z przetwarzaniem żywności.
Uzupełnieniem obrazu środowiska naturalnego,
jako zaplecza gospodarczego dla mieszkańców osady,
są także dane potwierdzające fakt eksploatacji poblis
kich złóż gliny do wyrobu naczyń, których fragmenty
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poddano analizie archeoceramologicznej (por. Daszkiewicz, Schneider, Bobryk w tym tomie). Na terenie
osady nie odkryto pieców garncarskich. Jest możliwe, że przydomowe wypalanie naczyń odbywało się
w paleniskach lub piecach wielofunkcyjnych. W obrębie niektórych palenisk, zwłaszcza skupiska w południowej części osiedla, prowadzono być może jakąś
niezaawansowaną działalność metalurgiczną (por.
Biborski, Stępiński, Biborski w tym tomie). Pośrednimi dowodami są znaleziska narzędzi mogących służyć do obróbki metali: młoteczek „jubilerski”, pilniki,
tygielki gliniane oraz pozostałości żużla rejestrowane
w niektórych obiektach i warstwie kulturowej.
Na pewno na terenie osady odbywał się proces tkania lub przędzenia, a zarejestrowane w niektórych
obiektach dołki posłupowe mogły być pozostałością
po staciwach pionowego krosna ciężarkowego. Dodatkowymi dowodami na prowadzenie tego rodzaju działalności są znalezione w dużej ilości przęśliki
oraz ciężarki, a nawet rogowe narzędzie tkackie.
Wyniki analizy źródeł
W wyniku ośmiu sezonów wykopaliskowych odkryto 123 obiekty archeologiczne: 11 o konstrukcji
słupowej i charakterze mieszkalnym lub gospodarczo-mieszkalnym, 34 paleniska i piece oraz 78 obiektów gospodarczych. Osada w Nieszawie Kolonii
pozostaje największym i najlepiej rozpoznanym stanowiskiem typu osadniczego z okresu rzymskiego
na Lubelszczyźnie, dostarczającym wiele danych na
temat budownictwa mieszkalnego ludności kultury
przeworskiej. Według typologii budynków kultury
przeworskiej opracowanej przez A. Michałowskiego
większość obiektów ze stanowiska 5 reprezentuje
typ budynku wziemnego o nieregularnej dyspersji
śladów po słupach – typ 2.2.2 (Michałowski 2011,
s. 131–138). Odkryte obiekty nieruchome w istotny
sposób uzupełniają wiedzę na temat budownictwa
mieszkalnego ludności kultury przeworskiej, zwłaszcza że obszar Lubelszczyzny został do tej pory opisany w niewielu opracowaniach syntetycznych (por.
Jadczykowa 1983, s. 111 ryc. 1; Michałowski 2011,
s. 307, tabl. 1).
Ponad 70% źródeł ruchomych stanowi ceramika.
Ważnym celem opracowania całości materiału zabytkowego było zatem usystematyzowanie i kategoryzacja ceramiki masowej. Podjęto też próbę skorelowania
analizy archeologicznej z wynikami interdyscyplinarnych badań ceramologicznych. Procent charakterystycznych fragmentów naczyń, które mogły być brane
pod uwagę w analizie typologicznej czy chronologicznej, jest dość wysoki – 18%. Warte podkreślenia jest,
że 50% fragmentów naczyń znalezionych na terenie
stanowiska pochodzi z wypełnisk obiektów. Skupiono się głównie na analizie podstawowych cech technologii umożliwiających usystematyzowanie i opis
materiału w korelacji z analizą typologiczną i chronologiczną oraz w nawiązaniu do wykonanych ana-
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liz laboratoryjnych56 (Stasiak-Cyran, Pawlikowski,
Szperkowska 2010; Daszkiewicz, Schneider, Bobryk
w tym tomie). Na podstawie obserwacji makroskopowych zastosowano przyjętą wcześniej dla ceramiki
lepionej ręcznie kultury przeworskiej z regionu lubelskiego kategoryzację systemu technologicznego (Kokowski 1991; Stasiak 1994), w której za najbardziej
dystynktywne uznano czynności związane z wypalaniem: barwę naczynia i opracowanie powierzchni
zewnętrznej (tab. 3, ryc. 20).
Ceramika lepiona ręcznie stanowi zdecydowaną
większość – 98,5%, a ceramika wykonana przy użyciu
koła garncarskiego to około 1,5%. Analizę tej ostatniej
oparto na systemie opracowanym przez J. Rodzińską-Nowak (2006, s. 52–54) dla znalezisk z osady w Jakuszowicach (ryc. 23).
W analizie morfologicznej wydzielono grupy bazowe, czego podstawą były wskaźniki makromorfologiczne, odnoszące się do wielkości naczynia oraz proporcji, to jest stosunku średnicy wylewu do wysokości
(por. Kokowski 1989b, s. 94–95; Stasiak 1994, s. 49–
50). Wyróżniono 7 bazowych grup naczyń. W obrębie wymienionych grup wydzielono typy naczyń charakteryzujące się różnym kształtem brzuśca, wylewu
i sposobem uformowania brzegu naczynia. Analiza
współwystępowania wyżej określonych cech pozwoliła wyróżnić w zbiorze ceramiki lepionej ręcznie z Nieszawy Kolonii 25 typów naczyń (tabl. LIII, LIV)).
Na terenie osady odkryto 20 fibul i ich fragmentów.
Można wyróżnić wśród nich: 3 należące do IV grupy
zapinek silnie profilowanych, 1 fibulę prowincjonalnorzymską A.247 oraz 8 fibul zaliczanych do VI grupy zapinek z podwiniętą nóżką, w tym 3 egzemplarze jednodzielne typu A.158 i 5 fibul kuszowatych.
Głównie na podstawie tej kategorii zabytków oparto
chronologię względną osady, którą można umieścić
w fazie B2, raczej w jej młodszym stadium, po fazę C1a
włącznie. Końcowy etap użytkowania osady wyznacza najmłodsza, duża fibula z taśmowatym ornamentowanym kabłąkiem, typu A.158, która datowana
jest na fazy C3–D1. Trzy daty radiowęglowe wykonane z próbek węgli i kości zwierzęcych potwierdzają
ramy chronologiczne wyznaczone przez datowanie
względne (ryc. 29–31).
Do innych interesujących zabytków metalowych
należą: szpila z brązu z profilowaną główką, 2 okucia
końca pasa wykonane z żelaza, miniaturowy nożyk
brązowy, narzędzia związane z rybołówstwem – haczyki do wędek, rogowe narzędzia do wyplatania sieci,
ciężarki, narzędzia związane z kowalstwem i obróbką
metali – 2 pilniki i młotek, narzędzia związane z łowiectwem – żelazne groty strzał oraz 2 krzesiwa typu
Żerniki Wielkie. Te ostatnie zabytki wraz z późnym wa56
Niestety w przypadku analiz archeoceramologicznych wnioskowanie ogranicza wciąż niedostateczna ilość prób. Ponadto stosowane przez specjalistów odmienne procedury badawcze często
uniemożliwiają spójne podsumowanie tego aspektu badań (por.
Stasiak-Cyran, Pawlikowski, Szperkowska 2010; Daszkiewicz,
Schneider, Bobryk w tym tomie).
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riantem zapinki A.158 oraz fragmentami zasobowych
naczyń szerokokołnierzowych i wykonanymi na kole
misami z krezowatym wylewem określają najmłodszy
etap funkcjonowania osady.
Oprócz zestawu narzędzi kościanych i kamiennych
(por. Gazda w tym tomie, tab. 1, 2) na wymienienie
zasługują fragmenty naczyń szklanych (por. Biborski,
Biborski w tym tomie). Osada w Nieszawie Kolonii
jest drugim na Lubelszczyźnie stanowiskiem kultury
przeworskiej, gdzie odkryto tę kategorię zabytków
(Kokowski, Kutyłowski 1983, s. 58 ryc. 4e; Stawiarska 1999, mapa 1).
Zagospodarowanie przestrzenne osady nie odbiega od schematów obserwowanych na innych obsza-

rach kultury przeworskiej. Organizację przestrzeni
można określić jako zagrodową, gdzie obiektom
mieszkalnym towarzyszyły obiekty gospodarcze oraz
produkcyjne użytkowane codziennie. Obiekty produkcyjne o specjalnym przeznaczeniu są prawdopodobnie zlokalizowane we wschodniej strefie osady
(Herbich w tym tomie, ryc. 9).
Mamy nadzieję, że pełne opracowanie wyników
interdyscyplinarnych badań stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii będzie dobrą bazą źródłową dla syntez
dotyczących różnych aspektów osadnictwa kultury
przeworskiej na terenie Lubelszczyzny i adekwatną
wykładnią dla studiów porównawczych z innymi obszarami zajętymi przez tę kulturę w okresie rzymskim.

Nieszawa Kolonia, site 5, Opole Lubelskie District. Interdysciplinary Monography
of a Settlement from the Roman Period
Final conclusions
The interdisciplinary investigation of the settlement in
Nieszawa Kolonia consistently realized the still valid postulate of deepening the studies of settlements from the
Przeworsk culture. The multi-aspectual analysis of archaeological and biological sources allowed us to form the characteristics of the bases of the economy of the dwellers of
the settlement.
The bases of the economy of the settlement dwellers

In the description of the food economy, especially agriculture, as well as construction of building and special planning of the settlement the crucial background is constituted
by the natural geographical conditions. The settlement was
set up on a sandy terrace adjacent to a river basin, on a small
and poorly distinguished headland close to the Wyżnica estuary to the Vistula river. Geological and historical, as well
as cartographic data, and especially the numerical model of
the terrain (NMT) which was made on the basis of LiDAR
data for the vicinity of the settlement show that at the time
of functioning the settlement could have been located next
to the old river bed of the Vistula (Nogaj-Chachaj 2008; Jakubczak, Szubski 2015). The proximity of water partly determined the types of economic activity. Archaeological and
archaeozoological sources point, for example, to a crucial
role of fishing in the food economy of the settlement (cf.
Ratajczak, Piskorska Stefaniak, this volume; Witkowski,
this volume).
Rivers were also important communication trails and
trade routes. Roman coins, imported ornaments, for example, fibulae from Pannonia were discovered at the territory
of the settlement. Also the ceramics made on wheel should
probably be included in the category of imports. In this case
one can talk about trade contacts linking the settlement
on the Vistula river with western Little Poland, and with
south-eastern zone of the Przeworsk culture. In the early
and at the beginning of the younger Roman period cultural
impulses and most certainly also products were coming in
from Dacia. This may have occurred through the mediation
of pottery centres in the Sanok valley (cf. Okoński 2000,
p. 163–164; Madyda-Legutko 2010, p. 28–30). In the late
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Roman period, a greater role was played by contacts with
Little Poland from where grey ceramics came in.
The basis of economy of the dwellers of the settlement in
Nieszawa Kolonia was constituted by agriculture and animal
husbandry. On the basis of archaeobotanical studies, which
allowed us to determine the preferred set of crop plants and
wild plants, it is possible to conclude that farmlands were
set up at various types of soil less fertile in the upper parts
of the terrace of the Vistula river basin and more fertile in
the lower part of the terrace, where gardens may have been
set up. Outside the farmlands the settlement was surrounded by forests, which supplied timber. The analysis of charcoals suggests that pine was the most commonly used timber, although oak dominates in the samples from hearths.
As a result of archaeobotanical analysis 7 species of crop
plants were identified: millet, barley, rye, wheat, pea, Camelina and poppy. The occurrence of 24 species of wild plants
was confirmed, among others of white goosefoot, also called fat-hen (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran 2010). The
common incidence of remnants of this plant in samples of
macro-remnants points to a specific diet of the settlement
dwellers, which was dominated by plant food including,
probably, soups made with this high-protein weed (cf. Rodzińska-Nowak 2012, p. 137–139). A great proportion of
weeds in the set of identified plants, similarly to the finding
of a tool resembling a plough cutting blade (in a storage pit)
point to the use of the two-field crop rotation system. There are no traces of farmlands which may be unambiguously
associated with settlements of the Przeworsk culture at the
territory of Poland (ibid. p. 80–81). In the case of the settlement in Nieszawa Kolonia, the farmlands were most probably set up in the upper parts of the terrace57.
Analyses of macro-remains of plant-related natural sources from Nieszawa Kolonia were the first studies of this type
57
About 1.6 km to the south of the settlement, the Numerical
Model of the Terrain, made on the bases of LiDAR data, recorded
remnants of low dikes covering an area of 1 hectare and forming
irregular rectangles measuring 15–20 meters by 25–30 meters,
which resemble the so-called Celtic fields (Jakubczak, Szubski
2015, p. 8). However, the data require verification in the terrain.

Marta Stasiak-Cyran

carried out for a settlement of the Roman period conducted in the Lublin region (Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran
2010). In recent years, there has been a considerable increase of the number of archaeological excavations at settlements of the Przeworsk culture which is connected mainly
with pre-investment examination. However the state of publications of the materials and results of interdisciplinary
analyses is still far from satisfactory and prohibits comparative studies (cf. Kokowski 2015, p. 91).
Remarkable, with respect to the amount of examined
osteological material, are also the archaeozoological analyses (Wiszniowska, Socha, Stefaniak 2001; Kalisz 2006;
Socha, Stefaniak 2008; Ratajczak, Piskorska, Stefaniak, this
volume). The species was determined for more than 50%
of animal bones (Ratajczak, Piskorska, Stefaniak, this volume, table 2). The scientific value of this material is even
more important because about 80% of the 7,000 pieces of
bones given to analysis were found within the filling of the
features. A general characteristics was made of the type and
level of animal husbandry. The structure of animal husbandry was also established. The main ingredient of meat diet
of the settlement dwellers was meat of domestic mammals
and fish. The greatest proportion of bone remains was constituted by cattle and pigs (Ratajczak, Piskorska, Stefaniak,
this volume, table 1, fig. 2, 3). This points to intensive animal husbandry and a settled way of life. A great number of
remains of ruminants proves, on the other hand, that near
the settlement, next to thick forest, there were vast open
areas suitable for pasturage. Fishing played an important
role. Fish remains constitute 10% of the total bone material.
Species were determined for fish bones and scales. Noteworthy is the high incidence of remains of sturgeon (Ratajczak, Piskorska, Stefaniak, this volume, table 1; Witkowski, this volume, table 1). Among the discovered remains
of wild mammals, the majority, such as the deer, roe deer,
badger and fox were connected with the forest environment
and its perimeters. In the studied material, the percentage
of wild animal remains is negligible – 1.5%, which is typical for most settlements of the Przeworsk culture (Piątkowska-Małecka 2014, p. 83–84). It can be assumed that meat
from wild mammals was only an enriching addition to the
diet. Further observations concern the methods of meat
treatment. The animal bones carry traces of all possible types of treatment – from cutting and chopping to singeing
(Ratajczak, Piskorska, Stefaniak, this volume, table 3). An
interesting phenomenon is the occurrence of larger parts
of animals or complete animal skeletons within dwelling
features (for example, features 48 and 59). These features
could have been pantries or storage pits for keeping meat
supplies. Alternatively, these remains may also be traces of
some cult activities. Storage pits are distinguished by considerable amount of daub, including lumps with imprints
of timber, which can be associated with a construction of
roofing or with isolation of the internal walls of the pit.
An interesting phenomenon concerning the structure
of special planning of the settlement is the fact that also at
some hearths and kilns traces of posts were recorded. This
type of constructions suggests that these were places used
for food preparation, smoking (e.g. of fish) or other more
advanced production activities. The majority of these activities was connected with food processing.
To complete the picture of the natural environment as
the economic base for the settlement dwellers one should
also mention data proving the fact of exploitation of the
local clay deposits for the production of vessels, whose
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fragments were subjected to archaeoceramological analysis
(cf. Daszkiewicz, Schneider, Bobryk, this volume). Pottery
kilns were not discovered at the territory of the settlement.
It cannot be excluded, however, that household pottery firing was carried out in hearths and multi-functional kilns.
Within some hearths, especially the concentrations in the
southern part of the settlement, some less advanced metallurgic activity was probably carried out as well (cf. Biborski,
Stępniewski, Biborski, this volume). Some indirect evidence for these activities is constituted by the discovery of tools
which could have been used in steel treatment: little ‘jeweller’s’ hammer, files, clay melting pots as well as remnants
of slag recorded in some features and in the cultural layer.
Certainly, a process of weaving or spinning took place at
the territory of the settlement, and the post-holes recorded
in some features could be the remnants of vertical weight
loom stands. Additional evidence supporting the existence
of this type of activities is provided by discovered numerous weights, spindle whorls and even weaving tools made of
horn.
Results of analysis of the sources

As a result of eight seasons of excavations 123 archaeological features were discovered: 11 post constructions
and dwelling features or dwelling-household features, 34
hearths and kilns and 78 domestic features. The settlement
in Nieszawa Kolonia remains the biggest and best examined
site of the settlement type from the Roman period in the
Lublin region, providing a lot of data concerning building
constructions of the people of the Przeworsk culture. According to the typology of buildings of the Przeworsk culture
established by A. Michałowski the majority of features from
site 5 represent the subterranean buildings with irregular
dispersion of traces of post-holes – type 2.2.2 (Michałowski
2011, p. 131–138). The discovered features considerably
supplement our knowledge of dwelling constructions of the
people of the Przeworsk culture, especially that the Lublin
region has until recently not been described in many synthetic studies (cf. Jadczykowa 1983, p. 111, fig. 1; Michałowski 2011, p. 307, table 1).
More than 70% of movable sources are constituted by
ceramics. An important goal of the study of the entirety
of archaeological material was therefore to systematize
and categorize mass ceramics. An attempt was also made
to correlate the archaeological analysis with results of interdisciplinary ceramological studies. The percentage of
characteristic fragments of pottery, which can be taken into
account in a typological or chronological analysis is quite
high and constitutes 18%. It is worth emphasizing that 50%
of pottery fragments found at the settlement comes from
the filling of the features. The main focus was on analysis of
basic technological features which make it possible to systematize and describe the material in correlation with a typological and chronological analysis, and in connection with
carried out laboratory analyses (Stasiak-Cyran, Pawlikowski, Szperkowska 2010; Daszkiewicz, Schneider, Bobryk,
this volume)58. On the basis of macroscopic observations
a categorization of the technological system was assumed
58
Unfortunately, in the case of archaeoceramological analysis
drawing conclusions is limited by the insufficient number of samples. Additionally, the disparate analytical procedures used by specialists often make coherent comparisons of this aspect of analyses
rather impossible (cf. Stasiak-Cyran, Pawlikowski, Szperkowska
2010; Daszkiewicz, Schneider, Bobryk this volume).
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which was earlier used with respect to handmade ceramics
of the Przeworsk culture from the Lublin region (Kokowski
1991; Stasiak 1994), in which the most distinctive are the
activities connected with firing: colour of the vessel and treatment of the external surface (table 3, fig. 20).
Handmade ceramics constitutes the majority of artefacts
– 98.5%, while ceramics made on wheel constitute about
1,5%. The analysis of the latter was based on the system
proposed by J. Rodzińska-Nowak (2006, p. 52–54) for the
artefacts from a settlement in Jakuszowice (fig. 23).
The morphological analysis distinguished base groups
on the basis of macromorphological markers relating to the
size of the vessel and proportions, that is, the ratio of the
diameter of the rim to height (cf. Kokowski 1989b, p. 94–
95; Stasiak 1994, p. 49–50). 7 base groups of vessels were
distinguished. Within these groups types of vessels were distinguished characterized by different shapes of the belly,
mouth and rim of the vessel. An analysis of the co-occurrence of the above mentioned features allowed for a distinction
of 25 types of vessels in the collection of handmade ceramics from Nieszawa Kolonia (comparison – plate LIII–LIV).
20 fibulae and fibula fragments were discovered at the
settlement. Among these, one can distinguish: 3 belonging
to group IV of strongly profiled fibulae, 1 provincial-Roman
fibula A.247 and 8 fibulae ascribed to group VI fibulae with
an inverted foot, including 3 uni-partite items of type A.158,
and 5 crossbow fibulae. It was on the basis of this particular type of artefacts that the relative chronology of the
settlement was established, and which can be determined
as phase B2, more in the younger stadium, until phase C1a
inclusive. The final stage of the utilisation of the settlement
is marked by the youngest, large fibula with a band-shaped
ornamented arch, type A.158, which is dated to phase C3–
D1. Three instances of radiocarbon dating were carried out
on the carbon and animal bone samples confirm the chronological frame established by relative dating (fig. 29–31).

To other interesting metal artefacts one can include:
a bronze pin with a profiled head, two belt-end fittings
made of iron, miniature bonze knife, tools connected with
fishing – hooks, horn tools for net weaving, weights, tools
connected with blacksmithing and metal treatment – 2 files
and a hammer, tools connected with hunting – iron arrow
heads and 2 fire-steels of the Żerniki Wielkie type. The latter, together with a late variant fibula A.158, fragments of
storage wide mouth vessels and wheel-made bowls with
a wide-collared rim point to the youngest stage of the functioning of the settlement.
Apart from the set of bone and stone tools (cf. Gazda,
this volume, table 1, 2), also noteworthy are the fragments
of glass vessels (cf. Biborski, Biborski, this volume). The
settlement in Nieszawa Kolonia is a second site of the Przeworsk culture in the Lublin region at which this category
of artefacts was discovered (Kokowski, Kutyłowski 1983,
p. 58, fig. 4e; Stawiarska 1999, map 1).
The spatial planning of the settlement does not depart
from the patterns observed in other areas of the Przeworsk
culture. The organization of space can be described as en
closure-based, where dwelling features are accompanied by
domestic and production features, as well as those connected with everyday life. Production features of particular use
are probably localized in the eastern zone of the settlement
(Herbich, this volume, fig. 9).
We hope that this full synthesis of the results of interdisciplinary analyses of site 5 in Nieszawa Kolonia will constitute a good source basis for syntheses concerning various
settlement aspects of the Przeworsk culture in the Lublin
region and will be an adequate interpretation for comparative studies with other areas occupied by this culture during
the Roman period.

LITERATURA
Abramek B.
1982 Osada kultury przeworskiej w Strobinie na stan. 3, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 34, s. 153–169.
Almgren O.
1923 Studien über nordeuropäischen Fibelformen der ersten nachchrislichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, „Mannus-Bibliothek”, t. 32, Leipzig.
Andrzejowski J.
1998 Nadkole 2. A Cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland, Kraków.
Balke B.
1976 Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Brzeźcach, pow. Białobrzegi, stanowisko 1, „Wiadomości Archeologiczne”,
t. XLI, s. 37–63.
Barankiewicz B.
1959 Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Grodzisku Mazowieckim, „Materiały Starożytne”, t. 5, s. 191–233.
Barłowska A.
1984 Osada z późnego okresu rzymskiego w Lesku, woj. Krosno, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” za lata 1976–1979, s. 51–101.
Beckmann B.
1966 Studien über die Metallnadeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien, „Saalburg Jahrbuch”, 23, s. 5–100.
Bednarczyk J.
1987 Z badań sanktuarium i osady ludności kultury przeworskiej w Inowrocławiu, woj. Bydgoszcz, stan. 95, „Sprawozdania
Archeologiczne”, t. 39, s. 201–221.
1996 W poszukiwaniu trendu – z badań nad systemem technologicznym ceramiki grupy kruszańskiej kultury przeworskiej,
[w:] Z badań nad genezą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, „Studia i Materiały do Dziejów Kujaw – Niżu
Polski”, t. 6, s. 165–171.
Bender W.
1980 Kompleks osadniczy w miejscowości Wólka Łasiecka na tle osadnictwa dorzecza Bzury, „Archeologia Polski”, t. 25, z. 2,
s. 335–392.
Bender W., Balke B.
1964 Wyniki badań osady z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz, „Archeologia Polski”, t. 9, z. 1, s. 72–124.

90

Marta Stasiak-Cyran

Biborski M.
2001 „Analiza chemiczna trzech fibul ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii” [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Bodzek J., Dobrzańska H.
2014 Starożytne monety rzymskie znalezione w Mysławczycach, [w:] Honoratissimus assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, Kraków, s. 303–316.
Borowska R.
1961 Osada z okresu wpływów rzymskich w Dankowie, pow. Kłobuck, „Materiały Archeologiczne”, t. 3, s. 171–195.
Bursche A.
2005 Rola źródeł numizmatycznych w studiach nad sytuacją osadniczą i kulturową na ziemiach polskich u schyłku starożytności, [w:] Archeologia o początkach Słowian, red. P. Kaczanowski, M. Parczewski, Kraków, s. 203–214.
Bursche A., Kaczanowski P., Rodzińska-Nowak J.
2000 Monety rzymskie z Jakuszowic, [w:] Superiores Barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza God
łowskiego, red. R. Madyda‑Legutko, T. Bochnak, Kraków, s. 101–130.
Castagne F., Kokowski A.
1989 Osada kultury przeworskiej w Drążgowie, stan. 3, gm. Ułęż, woj. lubelskie, [w:] Sprawozdania z badań terenowych
Katedry Archeologii UMCS w 1989 roku, s. 24–25.
Cywa K.
2007 „Wstępne wyniki analizy węgli drzewnych z osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5” [maszynopis
w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Czarnecka K.
2007 Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. XIII, Warszawa.
Dąbrowska T.
1995 Późne odmiany fibul silnie profilowanych w Polsce. „Wiadomości Archeologiczne”, t. LIII, s. 3–34.
1996 Uwagi o ornamentyce ceramiki przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich, „Studia Gothica”, t. I, Lublin,
s. 111–120.
1997 Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasovien, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. III, Kraków.
Dąbrowski K.
1956 Sprawozdanie z prac wykopaliskowych we wsi Piwonice, pow. Kalisz w 1953 r., „Materiały Starożytne”, t. I, s. 183–191.
1958 Osadnictwo z okresów późnolateńskiego i rzymskiego na stanowisku 1 w Piwonicach, pow. Kalisz, „Materiały Starożytne”, t. IV, s. 7–89.
Dąbrowski K., Kozłowska R.
1959 Dwie osady z okresów późnolateńskiego i rzymskiego we wsi Piwonice, pow. Kalisz, „Materiały Starożytne”, t. V, s. 283–
329.
Dąbrowscy J. i K.
1968 Osada lateńsko-rzymska w wsi Piwonice, pow. Kalisz, „Materiały Starożytne”, t. XI, s. 423–505.
Dobrzańska H.
1980 Zagadnienie datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej, „Archeologia Polski”, t. 24, s. 87–152.
1982 Ceramika toczona jako wyraz zmian zachodzących w kulturze przeworskiej we wczesnej fazie późnego okresu rzymskiego, [w:] Znaczenie wojen markomańskich dla państwa rzymskiego i północnego Barbaricum, z. 1, red. J. Wielowiejski,
„Scripta Archaeologica”, t. 2, Warszawa, s. 90–98.
1990a Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomii, woj. krakowskie, cz. I, Materiały, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź.
1990b Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomii, woj. krakowskie, cz. II, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Dymaczewski A.
1958 Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Młodzikowie, pow. Środa, „Fontes Archaeologici Posnaniensis”, t. 8–9, s. 179–432.
Dymowski A.
2008 Najnowsze znaleziska monet rzymskich z Lubelszczyzny i Podkarpacia, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne”,
t. XIV, s. 36–68.
2013 Chronologia napływu denarów rzymskich z I–III wieku na ziemie polskie w świetle analizy nowego materiału ze znalezisk drobnych, „Wiadomości Numizmatyczne”, R. LVII, z. 1, s. 93–149.
Dzięgielewska M., Kulczyńska M.
2008b Ciebłowice Duże. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur im südwestlichen Masowien, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. XIV, Warszawa.
Florkiewicz I.
2003 Osada z okresu wpływów rzymskich w Leżajsku na stanowisku 3, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka
Archeologicznego”, t. XXIV, s. 115–150.
Gajewski L.
1981 Zapinka z późnego okresu wpływów rzymskich z miejscowości Czermno-Kolonia, gm. Tyszowce, woj. Zamość, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XLVI, s. 248.
Gaul J.
1983 Migracje grup ludzkich w pierwszej połowie I tysiąclecia n.e. w Europie Środkowej w świetle znalezisk przedmiotów
miniaturowych i symbolicznych, „Archeologia Polski”, t. 28, s. 351–401.
Gedl M.
1959 Osada z okresu wpływów rzymskich w Dankowie, w pow. kłobuckim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 11, s. 62–67.
Glanc-Kwaśny G., Rodak J.
2000 Materiały kultury przeworskiej z ratowniczych badań archeologicznych z Krakowa Nowej Huty-Mogiły, stan. 59, „Materiały Archeologiczne Nowej Huty”, t. 22, s. 95–114.

Charakterystyka osady...

91

Gładysz-Juścińska M.
2003 Niecodzienne odkrycie „fibul pannońskich” na Lubelszczyźnie, [w:] Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Bursche, R. Ciołek, Warszawa, s. 193–203.
Gładysz-Juścińska M, Juściński M., Kokowski A., Łuczkiewicz P., Niezabitowska-Wiśniewska B., Sadowski S.
2007 Badania nad młodszym okresem przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów w świetle dokonań ostatniego dziesięciolecia (1995–2005), [w:] 60 lat archeologii UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, red. J. Gurba, J. Libera,
„Lubelskie Materiały Archeologiczne”, t. 15, s. 81–91.
Godłowski K.
1959 Materiały z cmentarzyska z późnego okresu wpływów rzymskich w Opatowie, pow. Kłobuck, „Materiały Archeo
logiczne”, t. 1, s. 173–277.
1962 Ein Gräberfeld aus der späten Kaiserzeit in Opatów, Kreis Kłobuck, „Archaeologia Polona”, t. 4, s. 295–305.
1969 Budownictwo, rozplanowanie i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku, „Wiadomości Archeologiczne”,
t. XXXIV, z. 3–4, s. 305–331.
1977 Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”,
t. IV, s. 7–238.
1981 Kultura przeworska, [w:] Prahistoria ziem polskich, t. V, s. 57–135.
1985 Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie
rzymskim, „Prace Komisji Archeologicznej”, t. 23, Wrocław.
1991 Jakuszowice – a multi-period settlement in southern Poland, „Antiquity”, t. 65, s. 662–675.
1992 Jakuszowice, Woiwodschaft Kielce, Gemeinde Kazimierza Wielka, Fundstelle 2. Sidlung der Trzciniec- und Przeworsk-Kultur und des Mittelalters, „Recherches Archéologiques de 1990”, s. 36–54.
Godłowski K., Szadkowska L.
1972 Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Tarnowie, powiat Opole, „Opolski Rocznik Muzealny”, 5, s. 5–246.
Godłowski K., Wichman T.
1998 Chmielów Piaskowy. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge, „Monumenta Archaeologica
Barbarica”, t. VII, Kraków.
Goslar T.
2015 „Datowanie C14 ze stanowiska 5 Nieszawa Kolonia, pow. Opole Lubelskie” [maszynopis w Muzeum Lubelskim
w Lublinie].
Grygiel M., Pikulski J., Trojan M.
2010 Przyczynek do poznania przemian osadniczo-kulturowych u schyłku starożytności w rejonie wielokulturowej osady na
stanowisku 2 w Jakuszowicach, „Światowid”, t. VIII (XLIX)/B, s. 89–114.
Gurba J.
1952a Basonia, pow. Puławy, „Z Otchłani Wieków”, R. 21, z. 5, s. 164–165.
1952b Nieszawa, pow. Puławy, „Z Otchłani Wieków”, R. 21, z. 5, s. 164.
Hendel Z.
1993 Z badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku nr 34 w Żukowicach, woj. legnickie, przeprowadzonych
w latach 1990–91, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 2, s. 7–47.
Jadczykowa I.
1983, Budownictwo mieszkalne ludności kultury przeworskiej na obszarze Polski, „Prace i Materiały Muzeum Archeo
logicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, t. 28 (1981), s. 109–247.
Jakubczak M., Szubski M.
2015 „Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego
– analiza numerycznego modelu terenu” [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Jamka R.
1934 Cmentarzysko w Kopkach (pow. niski) na tle okresu rzymskiego w Małopolsce Zachodniej, „Przegląd Archeologiczny”,
t. V (1933–1934), s. 23–62.
1962 Ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej w Ciosnach, pow. Łódź, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne”, z. 3, s. 59–163.
Jaskanis J.
1996 Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. II, Kraków.
Jażdżewska M.
1988 Najciekawsze obiekty na stanowisku kultury przeworskiej w Siemiechowie nad górną Wartą, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, t. 32 (1985), s. 109–142.
2001 Piec garncarski z okresu późnorzymskiego w Siemiechowie st. 2, gm. Widawa, woj. łódzkie, na tle ośrodków produkcji
garncarskiej w Polsce, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, 41 (1999–2001), s. 253–277.
Jonakowski M.
1996 Komplet narzędzi do krzesania ognia w kulturze przeworskiej ze szczególnym uwzględnieniem krzesiw sztabkowatych,
[w:] Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red.
W. Nowakowski, Warszawa, s. 93–104.
Juściński M.
2004 Pierwsza „zagroda” kultury przeworskiej. Tarkawica, pow. Lubartów, woj. lubelskie, stan. 5, [w:] Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym, red. J. Andrzejowski,
A. Kokowski, Ch. Leiber, Lublin–Warszawa, s. 86–89.
Kaczanowski P.
1995 Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, „Klasyfikacje Zabytków Archeologicznych”, t. 1, Kraków.
Kaczanowski P., Madyda-Legutko R.
1988 Wyniki badań osady z okresu późnorzymskiego w Drochlinie, woj. Częstochowa, stan. 3, „Sprawozdania Archeo
logiczne”, t. 40, s. 245–269.

92

Marta Stasiak-Cyran

Kalisz J.
2006 „Opracowanie zwierzęcych szczątków kostnych z Kolonii Nieszawa; stanowisko 5.” [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Kempisty A.
1968 Ciałopalne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Korzeń, pow. Gostynin, „Materiały Starożytne”,
t. XI, s. 303–416.
Kietlińska A., Dąbrowska T.
1963 Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, powiat Turek, „Materiały Starożytne”, t. IX, s. 143–254.
Kokowski A.
1981 Pochówki kowali w Europie od IV w. p.n.e. do VI w. n.e., „Archeologia Polski”, t. 26, z. 1, s. 191–218.
1984 Monety antyczne na Lubelszczyźnie, „Wiadomości Numizmatyczne”, R. XXVIII, s. 27–54
1989a Wielokulturowe stanowisko 2 w Drążgowie, gm. Ułęż, woj. lubelskie, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry
Archeologii UMCS w 1989 roku, s. 29–32.
1989b Strefa sepulkralna cmentarzyska z późnego podokresu lateńskiego, [w:] Miejsce pradziejowych i średniowiecznych
praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, woj. bydgoskie, stan. 13, Poznań, s. 65–124.
1991 Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Lublin.
1995 Quelques réflexion sur la présence de perles de verre au sein du Groupe de Masłomęcz (type 304), [w:] Nunc de svebis
dicendum est. Studia archaeologica et historica Georgio Kolendo ab amicis et discipulis dictata. Studia dedykowane
profesorowi Jerzemu Kolendo w 60-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej, red. A. Bursche, M. Mielczarek, W. Nowakowski, Warszawa, s. 139–147.
2001 Ramy chronologiczne osadnictwa kultury przeworskiej w południowo-wschodniej Polsce, „Wiadomości Archeo
logiczne”, t. LIV (1995–1998), s. 109–128.
2009 Kontinuität und Diskontinuität der Besiedlung in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und in der römischen Kaiserzeit
am Beispiel des Hrubieszów-Beckens, „Přehled Výskumů”, t. 50, s. 181–212.
2010 Nieznana część skarbu bursztynu z Basonii, [w:] Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65.
rocznicę urodzin, red. A. Urbaniak, R. Prochowicz et alli, „Monumenta Archaeologica Barbarica. Seria Gemina”,
t. II, Łódź–Warszawa, s. 309–313.
2015 Ein Beitrag zu den Studien über die Geschichte der gotischen Landwirtschaft in der römischen Kaiserzeit und in der
frühen Völkerwanderungszeit, [w:] Mitteilungen der prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, t. 84, s. 87–107.
Kokowski A., Kutyłowski A.
1987 Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Woli Skromowskiej, woj. lubelskie, „Wiadomości Archeologiczne”,
t. XLVIII (1983), s. 55–72.
Kokowski A., Łuczkiewicz P., Niezabitowska-Wiśniewska B.
2012 Stan badań nad okresem przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów w 50 lat po monografii Stefana Noska, [w:]
Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej. 50 lat po wydaniu „Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu”, red. A. Zakościelna, Lublin, s. 127–141.
Kondracki J.
1998 Geografia regionalna Polski, Warszawa.
Kunisz A.
1969 Chronologia napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski, Wrocław.
Kuraś S.
1983 Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. III, Warszawa.
Kusiak J., Rychter M., Stasiak-Cyran M.
2011 Attempts at thermoluminescence dating of fired materials from the Przeworsk Culture settlements, „Geochronometria”,
t. 38(4), s. 359–368.
Lasota A.
2010 Hand-made storage vessels from the Early Roman Period from south-western Lesser Poland, „Recherches Archéologiques”, Nouvelle Serie, vol. 2, s. 79–91.
Lechowicz Z.
1979 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na późnorzymskiej osadzie w Tokarni, gm. Chęciny, woj. Kielce, stan. 2,
„Sprawozdania Archeologiczne”, t. 31, s. 151–166.
Liana T.
1970 Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XXXV,
s. 429–491.
2005 Osada z młodszego okresu rzymskiego w Łęgonicach, pow. grójecki, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LVII (2004–
2005), s. 241–280.
Lityńska-Zając M.
1997 Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne, Kraków.
Łuczkiewicz P.
2002 Ślady produkcji metalurgicznej na osadzie kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Sobieszynie (stan. 14), pow. Ryki, woj. Lublin, [w:] Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Kielce, s. 159–165.
2008 Sobieszyn, Fdst. 14, pow. Ryki, Wojew. Lubelskie. Eine Siedlung der Przeworsk-Kultur aus der jüngeren vorrömischen
Eisenzeit und der frührömischen Kaiserzeit in Ostpolen, [w:] Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů, red. E. Droberjar, B. Komoróczy, D. Vachútova,
„Archeologie barbarů”, Brno (2007), s. 259–278.
Machnio K., Affelski J.
2014 Osada ludności kultury przeworskiej w rejonie historycznej części miasta Ciechanów, woj. mazowieckie, [w:] Raport 9,
red. S. Kadrow, Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 207–239.

Charakterystyka osady...

93

Madyda-Legutko R.
1996 Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim, Kraków.
2010 Zróżnicowanie regionalne ceramiki wykonanej na kole garncarskim na przykładzie materiałów zabytkowych pochodzących z polskich Karpat, [w:] Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej, red. H. Machajewski, B. Jurkiewicz, Pułtusk, s. 17–34.
2011 Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasa w kulturze przeworskiej. Okucia końca pasa, „Opera Archaeo
logiae Iagellonicae”, vol. I, Kraków.
Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J.
2010 Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Tafeln, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. XV/2, Warszawa–Kraków.
2013 New data concerning the cultural situation in the basin of the Upper San River during the Roman Period, [w:] Proceedings of the international archaeological conference Wandering and Settled Barbarians in the Carpathian Region and
Neighboring Areas (1st–5th cent.) New Finds, New Interpretations held in Nyiregyhaza and Satu Mare October 11–14
2010. Jósa András Múzeum Évkönyve LV, red. E. Istvánovits, V. Kulcsár, Nyíregyháza, s. 409–422.
Madyda-Legutko R., Tunia K.
1978 Wyniki badań stanowisk z okresu rzymskiego w Moszczenicy Wyżnej, woj. Nowy Sącz, „Acta Archaeologica Carpathica”, vol. 18, s. 113–149.
1993 Rytro. Karpacka osada z okresu wędrówek ludów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne”, t. 57, Kraków.
Marciniak J.
1940 Przyczynki do zagadnienia ciągłości osadnictwa na ziemiach polskich w świetle badań wykopaliskowych w Złotej w pow.
sandomierskim, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XVI, s. 234–258.
Maruszczak H.
1972 Wyżyny lubelsko-wołyńskie, [w:] Geomorfologia Polski, red. M. Klimaszewski, Warszawa, s. 340–383.
Mączyńska M.
1973 Osada ludności kultury łużyckiej i kultury przeworskiej w Opatowie, pow. Kłobuck, stan. 4, „Fontes Archaeologici
Posnanienses”, t. 23 (1972), s. 95–117.
1982 Badania osady z okresu rzymskiego w Opatowie, stan. 6, woj. Częstochowa, w latach 1971–1980, „Sprawozdania
Archeologiczne”, t. 34, s. 183–199.
1999 Schyłkowa faza kultury przeworskiej, [w:] Kultura przeworska, t. IV, red. A. Kokowski, Lublin, s. 25–53.
2011 Der frühvölkerwanderungszeitliche Hortfund aus Łubiana, Kreis Kościerzyna (Pommern), „Bericht der Römisch-Germanischen Kommission”, t. 90 (2009), s. 7–482.
Michałowski A.
2003 Osady kultury przeworskiej z terenów ziem polskich, Poznań.
2004 Łyżki gliniane z okresu przedrzymskiego z terenów Europy Środkowej, [w:] Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, red. H. Machajewski, Poznań, s. 123–159.
2011 Budownictwo kultury przeworskiej, Poznań.
Misiewicz W.
1998 Wyniki badań osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kol. stan. 5, gm. Józefów, woj. lubelskie, „Archeologia Polski
Środkowowschodniej”, t. 3, s. 110–117.
Misiewicz W., Polańska M.
1997 Wstępne wyniki badań osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, woj. lubelskie, „Archeologia Polski
Środkowowschodniej”, t. 2, s. 106–112.
Miśkiewicz M.
1959–1960 Wyniki prac wykopaliskowych w Mierzanowicach, pow. Opatów, prowadzonych w r. 1958, „Wiadomości Archeo
logiczne”, t. XXVI, s. 189–193.
1961 Osada z okresu rzymskiego w Mierzanowicach pow. Opatów, „Materiały Starożytne”, 7, s. 255–287.
Niewęgłowski A.
1982 Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Gościeradowie, gm. loco, woj. Tarnobrzeg, „Sprawozdania
Archeologiczne”, t. 33, s. 61–98.
Niezabitowska B.
2004 Herulowie, [w: ] Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog wystawy w Państwowym Muzeum Archeo
logicznym, red. J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber, Lublin–Warszawa, s. 271–274.
Niezabitowska-Wiśniewska B.
2009 Archaeology. History and the Heruls. The Lublin Region in the Late Roman Period and the Migration Period, Światowit
Supplement Series, „Barbaricum”, t. 8, s. 195–239.
Nogaj-Chachaj J.
2008 „Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osady kultury przeworskiej w Nieszawie-Kolonii, stan. 5” [maszynopis
w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Nowakowski W.
2001 Żelazne zapinki kuszowate z podwiniętą nóżką w Europejskim Barbaricum, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LIV
(1995–1998), s. 129–146.
Nowakowski Z.
2003 Cmentarzysko kultury przeworskiej w Żdżarowie, pow. sochaczewski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LVI (2002–
2003), s. 283–379.
Okoński J.
2000 Osada na stanowisku 3 w Bessowie, gm. Bochnia, na tle nadrabskiego mikroregionu osadniczego, „Acta Archaeologica
Carpathica”, vol. 35, s. 113–167.
Olędzki M., Ziętek J.
2014 Fibule typu A.162 na obszarze kultury przeworskiej, [w:] Kultura przeworska. Odkrycia. Interpretacje. Hipotezy, t. 3,
red. A. Kaszewska, M. Olędzki, s. 113–151.

94

Marta Stasiak-Cyran

Pawlikowski M.
2006 „Dokumentacja badań mineralogiczno-petrograficznych i technologicznych ceramiki ze stanowiska 5 w Nieszawie
Kolonii, pow. Opole Lubelskie” [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Pękalski M.
1937 Skarb bursztynowy z Bassonii w pow. puławskim, „Z Otchłani Wieków”, R. 12, z. 7–8, s. 106–108.
Peškař I.
1972 Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren, Praha.
Piątkowska-Małecka J.
2014 Szczątki kostne ssaków dzikich z osad ludności kultury przeworskiej, [w:] Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e.–VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły, red. M. Karczewski, E. Smolska,
T. Kalicki, Białystok, s. 83–100.
Piotrowski M.
2008 Die spätkaiser- und völkerwanderungszeitliche Siedlung von Łukawica, Kr. Lubaczów. Bericht über die Grabungenn
2002–2005 und 2007, [w:] The turbulent epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period,
red. B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, „Monumenta Studia Gothica”, t. 5,
Lublin, s. 309–328.
Piotrowski M., Dąbrowski G.
2009 Krzesiwa i krzesaki – przyczynek do badań nad krzesaniem ognia w starożytności oraz średniowieczu (na marginesie
badań archeologicznych na stan. 22 w Łukawicy, pow. lubaczowski), „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 9
(2007), s. 231–242.
Piskorska T., Ratajczak U., Stefaniak K.
2015 „Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych ze stanowiska 5 Nieszawa Kolonia, pow. Opole Lubelskie”, Wrocław [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Podgórska-Czopek J., Czopek S.
1991 Materiały z osady kultury łużyckiej i kultury przeworskiej ze stan. 1 w Tarnobrzegu-Zakrzowie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980–84”, s. 71–114.
Pyrgała J.
1971 Wapiennictwo w dorzeczu środkowej i dolnej Wisły u schyłku starożytności (I–IV wiek n.e.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 19, z. 3, s. 351–367.
1972 Budownictwo okresu lateńsko-rzymskiego i starszych faz wczesnego średniowiecza na Mazowszu Płockim, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej”, R. 20, s. 219–241.
1974 Rogowe narzędzia plecionkarskie z I w. p.n.e.–XI–XII w. na ziemiach polskich, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XXXIX,
s. 48–53.
Rodzińska-Nowak J.
1997 Późnorzymska zapinka z Ciuślic, województwo kieleckie, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LIII (1993–1994), s. 132–
133.
2006 Jakuszowice stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich
i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, Kraków.
2010 Uwagi o chronologii ceramiki wykonanej na kole garncarskim w kulturze przeworskiej w świetle wyników analizy materiałów zabytkowych z osady w Jakuszowicach, woj. świętokrzyskie, i cmentarzyska w Opatowie, woj. śląskie, [w:]
Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej, red. H. Machajewski, B. Jurkiewicz, Pułtusk, s. 71–87.
2012 Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, „Opera Archaeologiae Iagellonicae”, vol. II, Kraków.
Schuster J.
2011 Przekłuwacze typu Dresden-Dobritz/Żerniki Wielkie. Uwagi na temat narzędzi z późnego okresu rzymskiego i wczesnej
fazy okresu wędrówek ludów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LXII, s. 65–82.
Skowron J.
2004 O funkcji niektórych budowli słupowych w osadach ludności kultury przeworskiej, [w:] Kultura przeworska. Odkrycia.
Interpretacje. Hipotezy, t. 1, red. M. Olędzki, J. Skowron, Łódź, s. 9–23.
2014 Osada w działaniu. Osady ludności kultury przeworskiej w Polsce Środkowej od młodszego kresu przedrzymskiego do
okresu wędrówek ludów, Poznań.
Socha P., Stefaniak K.
2008 „Zwierzęce szczątki kostne z wielokulturowego stanowiska w Nieszawie Kolonii”, Wrocław [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Starkel L.
2001 Historia doliny Wisły, Warszawa.
Stasiak M.
1994 Ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce, [w:] Kultura przeworska, t. 2, Lublin.
Stasiak-Cyran M.
1999 Wyniki czwartego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. Opole Lubelskie,
woj. Lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 4, s. 123–129.
2000 Wyniki piątego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie,
„Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 5, s. 85–95.
2003a O niektórych aspektach życia codziennego mieszkańców Lubelszczyzny w pierwszych wiekach naszej ery. Z badań
w Nieszawie Kolonii, „Z Otchłani Wieków”, R. 54, z. 1–4, s. 74–78.
2003b Szósty sezon badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, gm. Józefów n. Wisłą, „Archeologia
Polski Środkowowschodniej”, t. 6 (2001), s. 98–106.
2005 Wyniki badań ratowniczych na terenie osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, pow. Opole Lubelskie,
w 2003 r., „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 7, s. 95–101.
2008 A settlement in Nieszawa Kolonia and the problem of the end of the Przeworsk Culture in the western Lublin region, [w:]
The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period and the Migration Period, red. B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, „Monumenta Studia Gothica”, t. 5, Lublin, s. 309–328.

Charakterystyka osady...

95

2010 Najciekawsze obiekty i zabytki z badań w 2006 r. na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, pow. opolski,
stan. 5, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 10 (2008), s. 41–52.
2015 Skarb bursztynu z Basonii w 100 lat po odkryciu, [w:] Lubelski bursztyn, znaleziska, geologia, złoża, perspektywy, red.
L. Gazda, Kraków, s. 172–179.
Stasiak-Cyran M., Pawlikowski M., Szperkowska K.
2010 Badania mineralogiczno-petrograficzne ceramiki z osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, woj.
lubelskie, [w:] Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej,
red. H. Machajewski, B. Jurkiewicz, Pułtusk, s. 89–100.
Stawiarska T.
1999 Naczynia szklane z okresu rzymskiego z terenu Polski, Warszawa.
Szałapata A.
1966 Badania archeologiczne w Świerchowej, pow. Jasło, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeo
logicznego za rok 1965”, s. 35–44.
Szydłowski J.
1964 Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Choruli, pow. Krapkowice, Wrocław.
1977 Zur Frage der fremden Komponenten in der Dobrodzień-Gruppe, „Przegląd Archeologiczny”, t. 25, s. 97–134.
1980 Die eingliedrigen Fibeln mit umgeschlagenem Fuß in Österreich im Rahmen ihres Vorkommens in Mitteleuropa, „Archaeologia”, 64, Vien.
Tejral J.
1975 Die Probleme der späten römischen Kaiserzeit in Mähren, „Studie Archeologického Ústavu Československé Akademie
věd v Brně”, III:2 , Praha.
Tempelmann-Mączyńska M.
1985 Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im miteleuropäischen Barbaricum,
„Römisch-Germanische Forschungen”, 43, Moguncja.
Thomas S.
1960 Studien zu den germanischen Kämme der römischen Kaiserzeit, „Arbeits- und Forschungsbericht zur sächsischen
Bodendenkmalpflege”, t. 8, s. 54–215.
Wasylikowa K.
2007 „Wstępne wyniki analizy botanicznej. Materiały z osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5” [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Wasylikowa K., Cywa K., Stasiak-Cyran M.
2010 Rola roślin w gospodarce osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stanowisko 5, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 10 (2008), s. 117–138.
„Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, za lata 2004–2015, Lublin.
Wielowiejski P.
1990 Skarb bursztynu z późnego okresu rzymskiego odkryty w miejscowości Basonia, woj. lubelskie, „Prace Muzeum Ziemi”,
z. 41, s. 101–128.
Wiklak H.
1983 Osada kultury przeworskiej z przełomu okresu lateńskiego i rzymskiego w Stobnicy-Trzymorgach, stan. 2, woj. Piotrków Tryb., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 35, s. 161–208.
Wilk M.
2005 Późnorzymskie naczynia zasobowe (w typie Krausengefässe) na obszarze południowo-wschodniej Polski, „Materiały
i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 26, s. 305–371.
Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K.
2001 „Zwierzęce szczątki kostne z wielokulturowego stanowiska w Nieszawie Kolonii”, Wrocław [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
Woyda S.
1977 Mazowiecki ośrodek hutnictwa starożytnego (I wiek p.n.e.–IV wiek n.e.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”,
R. 25, z. 4, s. 471–488.

96

Marta Stasiak-Cyran

II
Tablice

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

x x x
x x x x

15

7

16

8

17

9

18

Legenda do tablic II–LII:
1 – brunatno-szary piasek nasycony drobnymi węglami drzewnymi i rozdrobnioną polepą; 2 – brunatno-szary piasek
z popiołem, polepą i koncentracją węgli drzewnych; 3 – brunatno-szary piasek z popiołem i węglami drzewnymi; 4 – brunatno-szary piasek z węglami drzewnymi; 5 – brunatno-szary piasek z przewagą polepy; 6 – brunatno-szary piasek z niewielką ilością węgli drzewnych i polepy; 7 – pomarańczowo-brunatna warstwa z koncentracją polepy, struktura zbita;
8 – ciemnoszary piasek z jasnożółtym piaskiem w układzie plamistym; 9 – brunatno-szary piasek z rozdrobnioną polepą
i białymi plamkami pochodzenia organicznego; 10 – brunatna warstwa gliniasta z rozdrobnioną polepą i węglami drzewnymi; 11 – polepa zwarta (ślady konstrukcji); 12 – kamienie; 13 – węgiel drzewny; 14 – kości zwierzęce; 15 – drobne
fragmenty kości zwierzęcych; 16 – fragmenty naczyń; 17 – drobne fragmenty naczyń; 18 – niektóre zabytki wydzielone
Legend for plates II–LII:
1 – brown-grey sand mixed with charcoal and grinded down daub; 2 – brown-grey sand with ashes, daub and concentration of charcoals; 3 – brown-grey sand with ashes and charcoals; 4 – brown-grey sand with charcoals; 5 – brown grey sand
with predominance of daub; 6 – brown-grey sand with a small amount of charcoals and daub; 7 – orange and brown-black
layer with a concentration of daub, compact structure; 8 – dark-grey sand with bright-yellow sand in a spotted arrangement; 9 – brown-black and grey sand with fine-grained daub and spots of organic origin; 10 – brown-black clay-like layer
with fine-grained daub and charcoals; 11 – compact daub (traces of construction); 12 – stones; 13 – charcoals; 14 – animal
bones; 15 – small fragments of animal bones; 16 – fragments of vessels; 17 – small fragments of vessels; 18 – distinguished
artefacts

Tablica I. Rozmieszczenie obiektów na planie osady. 1 – obiekty datowane na fazy: B2–C1a; 2 – obiekty datowane na fazy
C2–D; 3 – obiekty datowane ogólnie na okres rzymski
Plate I. Distribution of features on the settlement plan. 1 – features dated to phases: B2–C1a; 2 – features dated to phases
C2–D; 3 – features dated generally to the Roman period
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Tablica II. Obiekty: 1, 3, 5, 8 i 43
Plate II. Features: 1, 3, 5, 8 and 43
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Tablica III. Obiekty: 4, 15 i 22
Plate III. Features: 4, 15 and 22
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Tablica IV. Obiekty: 16, 17, 18, 20 i 31
Plate IV. Features: 16, 17, 18, 20 and 31
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Tablica V. Obiekty: 21 i 24
Plate V. Features: 21 and 24



103

Tablica VI. Obiekty: 23 i 30
Plate VI. Features: 23 and 30
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Tablica VII. Obiekty: 25, 34, 35 i 36
Plate VII. Features: 25, 34, 35 and 36
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Tablica VIII. Obiekty: 27, 28 i 29
Plate VIII. Features: 27, 28 and 29
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Tablica IX. Obiekty: 38, 39, 44 i 47
Plate IX. Features: 38, 39, 44 and 47
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Tablica X. Obiekty: 26, 37 i 40
Plate X. Features: 26, 37 and 40
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Tablica XI. Obiekty: 41 i 56
Plate XI. Features: 41 and 56
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Tablica XII. Obiekt 42
Plate XII. Feature 42
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Tablica XIII. Obiekty: 45 i 49
Plate XIII. Features: 45 and 49
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Tablica XIV. Obiekt 48
Plate XIV. Feature 48
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Tablica XV. Obiekt 51 (na głębokości 45 cm i 70 cm)
Plate XV. Feature 51 (at depth 45 cm and 70 cm)
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Tablica XVI. Obiekty: 46 i 52
Plate XVI. Features: 46 and 52
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Tablica XVII. Obiekty: 55 i 62
Plate XVII. Features: 55 and 62
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Tablica XVIII. Obiekty: 57, 62 i 65
Plate XVIII. Features: 57, 62 and 65
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Tablica XIX. Obiekt 58
Plate XIX. Feature 58
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Tablica XX. Obiekt 59
Plate XX. Feature 59
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Tablica XXI. Obiekty: 60, 73, 74 i 100
Plate XXI. Features: 60, 73, 74 and 100
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Tablica XXII. Obiekty: 63, 70, 71A i 71B
Plate XXII. Features: 63, 70, 71A and 71B
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Tablica XXIII. Obiekty: 66, 72A, 72B i 110
Plate XXIII. Features: 66, 72A, 72B and 110
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Tablica XXIV. Obiekt 69
Plate XXIV. Feature 69
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Tablica XXV. Obiekty: 64, 87 i 91
Plate XXV. Features: 64, 87 and 91
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Tablica XXVI. Obiekt 76
Plate XXVI. Feature 76

124



Tablica XXVII. Obiekty: 77, 78, 79 i 90
Plate XXVII. Features: 77, 78, 79 and 90
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Tablica XXVIII. Obiekty: 80 i 88
Plate XXVIII. Features: 80 and 88
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Tablica XXIX. Obiekt 81
Plate XXIX. Feature 81
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Tablica XXX. Obiekty: 82, 83 i 92
Plate XXX. Features: 82, 83 and 92
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Tablica XXXI. Obiekt 84
Plate XXXI. Feature 84
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Tablica XXXII. Obiekty: 85 i 108
Plate XXXII. Features: 85 and 108
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Tablica XXXIII. Obiekt 86
Plate XXXIII. Feature 86
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Tablica XXXIV. Obiekt 89
Plate XXXIV. Feature 89
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Tablica XXXV. Obiekty: 89 i 104
Plate XXXV. Features: 89 and 104
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Tablica XXXVI. Obiekty: 93, 101 i 107
Plate XXXVI. Features: 93, 101 and 107
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Tablica XXXVII. Obiekt 94
Plate XXXVII. Feature 94
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Tablica XXXVIII. Obiekty: 95 i 97
Plate XXXVIII. Features: 95 and 97
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Tablica XXXIX. Obiekty: 96 i 96A
Plate XXXIX. Features: 96 and 96A



137

Tablica XL. Obiekty: 98A, 98B, 98C i 109
Plate XL. Features: 98A, 98B, 98C and 109
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Tablica XLI. Obiekt 99
Plate XLI. Feature 99
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Tablica XLII. Obiekt 102
Plate XLII. Feature 102
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Tablica XLIII. Obiekty: 103 i 112
Plate XLIII. Features: 103 and 112



141

Tablica XLIV. Obiekty: 61 i 105
Plate XLIV. Features: 61 and 105
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Tablica XLV. Obiekt 106
Plate XLV. Feature 106
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Tablica XLVI. Obiekty: 111, 111A i 115
Plate XLVI. Features: 111, 111A and 115

144



Tablica XLVII. Obiekt 113
Plate XLVII. Feature 113
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Tablica XLVIII. Obiekt 113
Plate XLVIII. Feature 113
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Tablica XLIX. Obiekty: 114, 117 i 118
Plate XLIX. Features: 114, 117 and 118
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Tablica L. Obiekty: 116 i 116A, 123
Plate L. Features: 116 and 116A, 123
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Tablica LI. Obiekty: 119 i 120
Plate LI. Features: 119 and 120
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Tablica LII. Obiekty: 121 i 122
Plate LII. Features: 121 and 122
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Tablica LIII. Zestawienie typów naczyń lepionych ręcznie w ramach grup bazowych A i B
Plate LIII. Comparison of types of hand-made vessels within basic groups A and B



151

Tablica LIV. Zestawienie typów naczyń lepionych ręcznie w ramach grup bazowych C–G
Plate LIV. Comparison of types of hand-made vessels within basic groups C–G
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Tablica LV. Obiekt 8: 1 – glina. Obiekt 15: 6 – żelazo; 5, 7 – glina. Obiekt 38: 2 – glina. Obiekt 44: 3, 4 – glina
Plate LV. Feature 8: 1 – clay. Feature 15: 6 – iron; 5, 7 – clay. Feature 38: 2 – clay. Feature 44: 3, 4 – clay
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Tablica LVI. Obiekt 15: 1–5 – glina; 6 – żelazo
Plate LVI. Feature 15: 1–5 – clay; 6 – iron
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Tablica LVII. Obiekt 21: 1–3 – glina; 4 – żelazo. Obiekt 22: 5–7 – glina
Plate LVI. Feature 21: 1–3 – clay; 4 – iron. Feature 2: 5–7 – clay
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Tablica LVIII. Obiekt 23: 1–3 – glina
Plate LVIII. Feature 23: 1–3 – clay
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Tablica LIX. Obiekt 23: 1–5 – glina
Plate LIX. Feature 23: 1–5 – clay
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Tablica LX. Obiekt 23: 1–3 – glina. Obiekt 25: 4 – glina. Obiekt 26: 5 – glina. Obiekt 29: 6 – poroże.
Plate LX. Feature 23: 1–3 – clay. Feature 25: 4 – clay. Feature 26: 5 – clay. Feature 29: 6 – antler
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Tablica LXI. Obiekt 40: 1–4, 7 – glina; 5 – żelazo; 6 – brąz. Obiekt 41: 8 – glina
Plate LXI. Feature 40: 1–4, 7 – clay; 5 – iron; 6 – bronze. Feature 41: 8 – clay
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Tablica LXII. Obiekt 41: 1–5, 7–9 – glina; 6 – kość
Plate LXII. Feature 41: 1–5, 7–9 – clay; 6 – bone
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Tablica LXIII. Obiekt 42: 1–6 – glina. Obiekt 43: 7–10 – glina; 11 – żelazo
Plate LXIII. Feature 42: 1–6 – clay. Feature 43: 7–10 – clay; 11 – iron
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Tablica LXIV. Obiekt 46: 1–2 – glina. Obiekt 47: 6 – glina. Obiekt 50: 3 – kamień; 4, 5 – glina
Plate LXIV. Feature 46: 1–2 – clay. Feature 47: 6 – clay. Feature 50: 3 – stone; 4, 5 – clay
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Tablica LXV. Obiekt 48: 1–6 – glina
Plate LXV. Feature 48: 1–6 – clay
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Tablica LXVI. Obiekt 51: 1–2, 4, 8, 12–15 – glina; 3 – szkło; 5–7 – żelazo; 9 – kość; 10, 11 – poroże
Plate LXVI. Feature 51: 1–2, 4, 8, 12–15 – clay; 3 – glass; 5–7 – iron; 9 – bone; 10, 11 – antler
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Tablica LXVII. Obiekt 51: 1–9 – glina
Plate LXVII. Feature 51: 1–9 – clay
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Tablica LXVIII. Obiekt 51: 1–9 – glina
Plate LXVIII. Feature 51: 1–9 – clay
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Tablica LXIX. Obiekt 52: 1–9 – glina
Plate LXIX. Feature 52: 1–9 – clay
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Tablica LXX. Obiekt 52: 1 – glina; 2 – brąz; 3, 4 – żelazo. Obiekt 53: 5, 6 – glina. Obiekt 54: 7 – glina. Obiekt 57: 8–10 – glina
Plate LXX. Feature 52: 1– clay; 2 – bronze; 3, 4 – iron. Feature 53: 5, 6 – clay. Feature 54: 7 – clay. Feature 57: 8–10 – clay
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Tablica LXXI. Obiekt 55: 1, 3, 4 – glina; 2 – żelazo
Plate LXXI. Feature 55: 1, 3, 4 – clay; 2 – iron
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Tablica LXXII. Obiekt 58: 1 – kamień; 2–15 – glina
Plate LXXII. Feature 58: 1 – stone; 2–15 – clay
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Tablica LXXIII. Obiekt 58: 1–5 – glina. Obiekt 66: 6–12 – glina
Plate LXXIII. Feature 58: 1–5 – clay. Feature 66: 6–12 – clay
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Tablica LXXIV. Obiekt 59: 1 – poroże; 2, 4 – kamień; 3 – żelazo; 5 – szkło; 6–9 – glina.
Plate LXXIV. Feature 59: 1 – antler; 2, 4 – stone; 3 – iron; 5 – glass; 6–9 – clay
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Tablica LXXV. Obiekt 59: 1, 3, 4 – żelazo; 2, 5 – brąz; 6 – brąz i srebro; 7–13 – glina
Plate LXXV. Feature 59: 1, 3, 4 – iron; 2, 5 – bronze; 6 – bronze and silver; 7–13 – clay
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Tablica LXXVI. Obiekt 59: 1–10 – glina
Plate LXXVI. Feature 59: 1–10 – clay
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Tablica LXXVII. Obiekt 59: 1–13 – glina
Plate LXXVII. Feature 59: 1–13 – clay
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Tablica LXXVIII. Obiekt 63: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3 – kamień; 4–11 – glina; 12 – kość
Plate LXXVIII. Feature 63: 1 – bronze; 2 – iron; 3 – stone; 4–11 – clay; 12 – bone
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Tablica LXXIX. Obiekt 60: 1–9 – glina
Plate LXXIX. Feature 59: 1–9 – clay



177

Tablica LXXX. Obiekt 62: 1, 3, 5–13 – glina; 2 – kamień; 4 – brąz
Plate LXXX. Feature 62: 1, 3, 5–13 – clay; 2 – stone; 4 – bronze
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Tablica LXXXI. Obiekt 64: 1 – glina. Obiekt 65: 2 – glina
Plate LXXXI. Feature 64: 1 – clay. Feature 65: 2 – clay
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Tablica LXXXII. Obiekt 69: 1–4 – żelazo; 5–14 – glina
Plate LXXXII. Feature 69: 1–4 – iron; 5–14 – clay
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Tablica LXXXIII. Obiekt 69: 1–12 – glina
Plate LXXXIII. Feature 69: 1–12 – clay
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Tablica LXXXIV. Obiekt 70: 1 – glina. Obiekt 71A: 3 – glina. Obiekt 71B: 4 – glina. Obiekt 72: 5 – poroże. Obiekt 73: 6,
7 – glina. Obiekt 74: 2 – glina
Plate LXXXIV. Feature 70: 1 – clay. Feature 71A: 3 – clay. Feature 71B: 4 – clay. Feature 72: 5 – antler. Feature 73: 6, 7 –
clay. Feature 74: 2 – clay
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Tablica LXXXV. Obiekt 75: 1, 2 – glina. Obiekt 76: 3 – brąz; 4 – żelazo; 5–7 – glina. Obiekt 80: 8–11 – glina
Plate LXXXV. Feature 75: 1, 2 – clay. Feature 76: 3 – bronze; 4 – iron; 5–7 – clay. Feature 80: 8–11 – clay
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Tablica LXXXVI. Obiekt 81: 1, 4 – żelazo; 2, 3 – szkło; 5–9 – glina. Obiekt 82: 10 – żelazo
Plate LXXXVI. Feature 81: 1, 4 – iron; 2, 3 – glass; 5–9 – clay. Feature 82: 10 – iron
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Tablica LXXXVII. Obiekt 84: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3–8 – glina. Obiekt 86: 11 – żelazo. Obiekt 88: 9, 10 – glina
Plate LXXXVII. Feature 84: 1 – bronze; 2 – iron; 3–8 – clay. Feature 86: 11 – iron. Feature 88: 9, 10 – clay
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Tablica LXXXVIII. Obiekt 87: 1, 2 – glina
Plate LXXXVIII. Feature 87: 1, 2 – clay
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Tablica LXXXIX. Obiekt 89: 1 – żelazo; 2–13 – glina
Plate LXXXIX. Feature 89: 1 – iron; 2–13 – clay
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Tablica XC. Obiekt 89: 1–14 – glina
Plate XC. Feature 89: 1–14 – clay
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Tablica XCI. Obiekt 91: 2 – żelazo. Obiekt 92: 1 – glina. Obiekt 93: 3, 4 – glina. Obiekt 94: 5 – glina. Obiekt 95: 6 – glina
Plate XCI. Feature 91: 2 – iron. Feature 92: 1 – clay. Feature 93: 3, 4 – clay. Feature 94: 5 – clay. Feature 95: 6 – clay
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Tablica XCII. Obiekt 96: 1–13 – glina
Plate XCII. Feature 96: 1–13 – clay
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Tablica XCIII. Obiekt 96A: 1–13 – glina
Plate XCIII. Feature 96A: 1–13 – clay
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Tablica XCIV. Obiekt 98A: 1–9 – glina
Plate XCIV. Feature 98A: 1–9 – clay
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Tablica XCV. Obiekt 99: 1 – brąz; 2, 3 – glina. Obiekt 100: 4 – glina. Obiekt 101: 5 – glina. Obiekt 104: 6 – glina.
Plate XCV. Feature 99: 1 – bronze; 2, 3 – clay. Feature 100: 4 – clay. Feature 101: 5 – clay. Feature 104: 6 – clay
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Tablica XCVI. Obiekt 103: 1, 3, 4 – glina; 2 – żelazo; 5 – brąz. Obiekt 106: 6–9 – glina. Obiekt 109: 10 – szkło
Plate XCVI. Feature 103: 1, 3, 4 – clay; 2 – iron; 5 – bronze. Feature 106: 6–9 – clay. Feature109: 10 – glass.
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Tablica XCVII. Obiekt 113: 1–2 – żelazo; 3–8 – glina
Plate XCVII. Feature 113: 1–2 – iron; 3–8 – clay
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Tablica XCVIII. Obiekt 113: 1–3 – glina; 4 – brąz. Obiekt 119: 5–7 – szkło; 8 – żelazo; 9 – glina
Plate XCVIII. Feature 113: 1–3 – clay; 4 – bronze. Feature 119: 5–7 – glass; 8 – iron; 9 – clay
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Tablica XCIX. Obiekt 116: 1–5 – glina; 6– szkło. Obiekt 116A: 7, 9, 10 – żelazo; 8 – glina
Plate XCIX. Feature 116: 1–5 – clay; 6– glass. Feature 116A: 7, 9, 10 – iron; 8 – clay
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Tablica C. Obiekt 120: 1 – glina. Obiekt 121: 2–4 – glina. Obiekt 122: 5 – glina. Obiekt 123: 6, 7 – glina
Plate C. Feature 120: 1 – clay. Feature 121: 2–4 – clay. Feature 122: 5 – clay. Feature 123: 6, 7 – clay
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Tablica CI. Zabytki z warstwy ornej i warstwy kulturowej: 1–3, 6–10, 15 – żelazo; 4, 5, 11, 12, 14 – brąz; 13 – żelazo,
srebro i złoto; 16 – bursztyn; 17 – szkło
Plate CI. Artefacts from the arable and cultural layers: 1–3, 6–10, 15 – iron; 4, 5, 11, 12, 14 – bronze; 13 – iron, silver and
gold; 16 – amber; 17 – glass
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Tablica CII. Zabytki z warstwy kulturowej: 1–3 – poroże; 4, 7 – kość; 5, 6, 8–14 – glina
Plate CII. Artefacts from the cultural layer: 1–3 – antler; 4, 7 – bone; 5, 6, 8–14 – clay
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Tablica CIII. Zabytki z warstwy ornej i warstwy kulturowej: 1–4, 6–13 – glina; 5 – kamień; 14 – kość
Plate CIII. Artefacts from the arable and cultural layers: 1–4, 6–13 – clay; 5 – stone; 14 – bone
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Tablica CIV. Zabytki z warstwy kulturowej: 1–13 – glina
Plate CIV. Artefacts from cultural layer: 1–13 – clay
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Tablica CV. Zabytki kamienne: 1, 2 – obiekt 113; 8 – obiekt 8; 4 – obiekt 43; 5 – warstwa orna; 6, 7 – warstwa kulturowa;
8 – obiekt 76; 9 – obiekt 98A
Plate CV. Stone artefacts: 1, 2 – feature 113; 8 – feature 8; 4 – feature 43; 5 – arable layer; 6, 7 – cultural layer; 8 – feature
76; 9 – feature 98A
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Tablica CVI. Zabytki kamienne: 1 – obiekt 23; 2 – warstwa kulturowa; 3 – obiekt 59; 4 – obiekt 58
Plate CVI. Stone artefacts: 1 – feature 23; 2 – cultural layer; 3 – feature 59; 4 – feature 58
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Tablica CVII. Zabytki kamienne: 1 – obiekt 50; 2 – warstwa kulturowa; 3 – obiekt 63; 4, 7 – obiekt 59; 5 – obiekt 85; 6 –
obiekt 62; 8 – obiekt 52
Plate CVII. Stone artefacts: 1 – feature 50; 2 – cultural layer; 3 – feature 63; 4, 7 – feature 59; 5 – feature 85; 6 – feature
62; 8 – feature 52
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Tablica CVIII. Zabytki kamienne: 1 – obiekt 98A; 2 – obiekt 123; 3 – obiekt 113; 4 – warstwa orna; 5 – obiekt 114
Plate CVIII. Stone artefacts: 1 – feature 98A; 2 – feature 123; 3 – feature 113; 4 – arable layer; 5 – feature 114
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Tablica CIX. Zabytki kamienne: 1 – obiekt 113; 2, 4 – warstwa orna; 3 – obiekt 81
Plate CIX. Stone artefacts: 1 – feature 113; 2, 4 – arable layer; 3 – feature 81
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Tablica CX. Zabytki kamienne: 1 – obiekt 59; 2 – obiekt 107; 3 – obiekt 113; 4, 5 – obiekt 106; 6 – obiekt 83; 7 – warstwa
kulturowa; 8 – warstwa orna
Plate CX. Stone artefacts: 1 – feature 59; 2 – feature 107; 3 – feature 113; 4, 5 – feature 106; 6 – feature 83; 7 – cultural
layer; 8 – arable layer
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Tablica CXI. Fragmenty naczyń wybrane do analiz archeoceramologicznych (próbki nr 1–26) – porównaj: Daszkiewicz i in. w tym tomie, s. 227–228, tab. 1
Plate CXI. Ceramic sherds selected for archeoceramological analyses (samples 1–26) – compare: Daszkiewicz et al. this volume, p. 227–228, table 1
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Tablica CXII. Fragmenty naczyń wybrane do analiz archeoceramologicznych (próbki nr 27–52) – porównaj: Daszkiewicz i in. w tym tomie, s. 227–228, tab. 1
Plate CXII. Ceramic sherds selected for archeoceramological analyses (samples 27–52) – compare: Daszkiewicz et al., p. 227–228, table 1

III
Badania
specjalistyczne

Tomasz Herbich

Badania geofizyczne stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii
Charakterystyka stanowiska i wybór metod pomiarowych
Badania archeologiczne, rozpoczęte na stanowisku
przez Muzeum Lubelskie w 1986 roku, a kontynuowane z przerwami w latach 1996–2008, doprowadziły
do odkrycia osady kultury przeworskiej. Do roku 2006
przebadano wykopaliskowo obszar o powierzchni blisko 2000 m2. W ich wyniku szacunkową powierzchnię
osady określono na 6000 do 10 000 m2. Pośród odkrytych do 2006 roku obiektów lub zespołów obiektów
archeologicznych wyróżnić można struktury o przypuszczalnym charakterze mieszkalnym, paleniska,
jamy oraz dołki posłupowe (patrz rozdz. Analiza typologiczno-funkcjonalna... w tym tomie).
Obiekty o charakterze mieszkalnym, o powierzchni od 30 do 50 m2, o owalnym lub prostokątnym
kształcie i konstrukcji słupowej, były półziemiankami lub obiektami o konstrukcji wyłącznie naziemnej.
Obiektom tym towarzyszyły paleniska (lokalizowane
w obrębie domostw lub poza nimi). Pośród osiemnastu palenisk znalezionych do 2006 roku, co najmniej
trzy wyposażone były w kopułę lub boczną obudowę
glinianą (mogły to być zatem piece), w części palenisk
znaleziono bruki kamienne. Do 2006 roku znaleziono 71 jam o charakterze gospodarczym. Trzy spośród
nich sięgały głębokości od 2,1 do 2,5 m i miały średnicę od 1,6 do 1,8 m. Najliczniejszą grupę obiektów
znalezionych na stanowisku stanowią dołki posłupowe (306 do 2006 roku).
Grubość oraniny przykrywającej warstwę piasków
nie przekracza w obrębie stanowiska 0,3 m. Obiekty
mieszkalne (półziemianki) sięgały głębokości około
0,9 m od powierzchni. Paleniska o miąższości średnio
do 0,2–0,3 m sięgały do poziomu 0,5 m. Przeciętna
głębokość dołków posłupowych wynosiła 0,4–0,6 m
od powierzchni (najgłębsze sięgały 1 m).
Przystępując w 2008 roku do wznowienia prac
archeologicznych na terenie osady, w programie
badawczym, jako działanie bezpośrednio poprzedzające prace wykopaliskowe i pomocne przy ich
rozplanowaniu, uwzględniono badania przy użyciu
metod geofizycznych, pozwalających w korzystnych
warunkach na bezinwazyjne lokalizowanie struktur
archeologicznych w obrębie stanowiska, jak również
wyznaczenie jego zasięgu. Te dwa cele ustalono jako
priorytety badań geofizycznych.
Najbardziej efektywną metodą geofizyczną w lokalizacji obiektów archeologicznych na stanowisku
o przedstawionej charakterystyce jest metoda ma-
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gnetyczna (Gaffney, Gater 2003, s. 36–42; Misiewicz
2006, s. 75–78; Aspinall i in. 2008). Metoda ta pozwala na rejestrację palenisk i pieców (popioły i przepalona glina charakteryzują się wysoką podatnością
magnetyczną). Metoda magnetyczna pozwala także
na lokalizowanie jam gospodarczych, dzieje się tak
jednakże tylko wówczas, gdy podatność magnetyczna wypełnisk jam różni się od podatności otoczenia.
W Nieszawie wypełniska wielu jam tworzyła ziemia
o ciemnej barwie. Świadczyło to o obecności w wypełnisku popiołów i humusu – materiałów charakteryzujących się podwyższonymi wartościami podatności magnetycznej. Wartości te pozostają w kontraście
do zwykle niskiej podatności magnetycznej piasków,
które tworzyły otoczenie jam. Obecność tych samych
materiałów (oraz polepy) w warstwach wypełniających relikty obiektów mieszkalnych powodowała, iż
również wypełniska tych obiektów mogły wywoływać czytelne dla aparatury pomiarowej zmiany w natężeniu pola magnetycznego. Wiele spośród głazów
pochodzenia północnego charakteryzuje się podwyższonymi wartościami podatności magnetycznej – stąd
nadzieja na efektywność metody magnetycznej w rejestracji bruków kamiennych.
W zależności od stopnia zawilgocenia wypełniska
obiektów mogą charakteryzować się zdecydowanie
różną od otoczenia zdolnością do przewodzenia prądu elektrycznego. Obiekty o wypełniskach ze znaczną domieszką humusu, w otoczeniu piaszczystym,
charakteryzują się niższą opornością od otoczenia.
Obiekty o znacznych rozmiarach (jak wspomniane
jamy sięgające głębokości 2 m) mogą wywoływać
zmiany w rozkładzie oporności na tyle czytelne, by
zaistniała możliwość ich rejestracji przy zastosowaniu metody geoelektrycznej elektrooporowej.
Mając na uwadze powyższe obserwacje, za główną metodę badawczą uznano metodę magnetyczną.
W miejscach, w których metoda ta potwierdziłaby
obecność śladów osadniczych, zaplanowano przeprowadzenie pomiarów przy użyciu metody elektrooporowej w wersji profilowań (o metodzie patrz: Gaffney,
Gater 2003, s. 26–35; Schmidt 2013; Misiewicz 2006,
s. 36–52).
Pomiary w Nieszawie Kolonii były utrudnione z racji warunków powierzchniowych: w okresie badań
(w 2008 roku) jedynie wschodnia część stanowiska
była uprawna, co dawało pełen dostęp do jego po-
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Ryc. 1. Wschodnia część obszaru objętego pomiarami mag
netycznymi, widziana od północy
Fig. 1. Eastern part of the area covered by magnetic measurements, seen from the north

Ryc. 2. Zachodnia część obszaru objętego pomiarami mag
netycznymi, widziana od południa
Fig. 2. Western part of the area covered by magnetic measurements, seen from the south

wierzchni (ryc. 1). Część zachodnia w znacznej części
pokryta była sadem, co powodowało, iż badania
magnetyczne prowadzić można było jedynie na obszarach pomiędzy rzędami drzew (ryc. 2). W części
centralnej, pokrytej plantacją malin, sposób przygo-

towania uprawy uniemożliwiał pomiary między rzędami krzewów: gałęzie zawieszone były na drutach
wywołujących zakłócenia wykluczające użyteczność
wyników pomiarów.

Metodyka pomiarów metodą magnetyczną oraz sposób opracowania i prezentacji
wyniku
Do badań metodą magnetyczną zastosowany został gradientometr transduktorowy (fluxgate) firmy
Geoscan Research, model FM 256 o rozdzielczości
pomiaru wynoszącej 0,1 nT i czasie pomiaru równym
0,1 sekundy, o odległości pomiędzy sondami wynoszącej 0,5 m, mierzący zmiany wartości składowej
pionowej natężenia pola magnetycznego (ryc. 3).
Gęstość próbkowania wynosiła 8 pomiarów na 1 m2

Ryc. 3. Pomiary metodą magnetyczną przy użyciu gradientometru transduktorowego Geoscan Research FM 256
Fig. 3. Magnetic measurements with the use of fluxgate
gradiometer Geoscan Research FM256
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(pomiary brane były wzdłuż linii odległych od siebie o 0,5 m, co 0,25 m na linii) w obrębie poligonów
20 x 20 m. W celu podniesienia jakości pomiaru prowadzono je w tzw. trybie równoległym (instrument
przenoszony był w trakcie rejestracji pomiarów wyłącznie w jednym kierunku; Herbich 2014, s. 21–26)
oraz każdorazowo po ukończeniu pomiarów w obrębie danego prostokąta korygowana była pozycja sond
instrumentu. Linie pomiarowe zorientowane były
wzdłuż osi północ–południe.
Wyniki badań opracowano przy użyciu programu
Geoplot 3.0. Zastosowano algorytmy zero mean travers w przypadku poligonów, na których zakłócenia
pomiarów (nierówne średnie odczyty na sąsiadujących ze sobą liniach pomiarowych) powstały w wyniku utrudnień w przenoszeniu sprzętu wywołanych
przez warunki terenowe oraz edge match w przypadku poligonów, na których średnie wartości pomiarów
odbiegały od wartości poligonów sąsiednich. Wyniki przedstawione są w postaci map zmian gradientu
wektora pionowego natężenia pola magnetycznego
(zwanych dalej mapami magnetycznymi), na których
różnym wartościom natężenia odpowiadają różne
odcienie szarości; wartościom skrajnym odpowiada
biel i czerń. Wartości ujemne wynikają z pomiaru
gradientu (czyli pomiaru różnicy pomiędzy sondami umieszczonymi na różnych wysokościach). Mapy
przygotowano przy użyciu programu Surfer 8.0.
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Wyniki przedstawione zostały w różnych przedziałach wartości: mapa ilustrująca zmiany w szerokim przedziale wartości (wartości w przedziale
–18/+20 nT; ryc. 7) dobrze obrazuje obiekty charakteryzujące się wysoką amplitudą zmian wartości

natężenia pola; mapa obrazująca zmiany w wąskim
przedziale (wartości w przedziale –5/+6 nT; ryc. 8)
lepiej wizualizuje obiekty charakteryzujące się niewielką amplitudą zmian wartości.

Metodyka pomiarów metodą elektrooporową oraz sposób opracowania
i prezentacji wyniku
Do pomiarów użyty został miernik oporności
gruntu Geoscan Research RM15 wyposażony w multiplexer MPX15. Pomiary wykonane zostały układem
podwójnym (twin-probe, por. Gaffney, Gater 2003,
s. 29–34; Schmidt 2013, s. 41–42; Misiewicz 2006,
s. 41–42) o rozstawie elektrod ruchomych AM wynoszącym 0,5 m i elektrod stacjonarnych BN równym
3 m (ryc. 4). Badania prowadzono w obrębie poligonów o boku 20 m, gęstość próbkowania wynosiła
2 pomiary na 1 m2 (co 0,5 m wzdłuż linii odległych od
siebie o 1 m). Orientacja linii pomiarowych była identyczna jak podczas pomiarów magnetycznych. Przyjmuje się, iż pomiary układem podwójnym obrazują
zmiany oporności w warstwie do głębokości równej
1,5 odległości pomiędzy elektrodami ruchomymi AM
(Gaffney, Gater 2003, s. 32). W przypadku układu zastosowanego w Nieszawie pomiary obrazowały zmiany oporności w warstwie do głębokości około 0,75 m.
Wyniki przedstawione zostały w postaci map
zmian rozkładu oporności pozornej gruntu (zwanych
dalej mapami oporności). Na mapach różnym wartościom oporności gruntu odpowiadają inne odcienie
szarości lub wartości oddane są w skali barwnej. Na
mapach w odcieniach szarości wartościom skrajnym
odpowiada biel (wartości najniższe) i czerń (ryc. 12).
Wyniki zostały przedstawione w przedziałach: na
ryc. 11 od 200 do 1400 ohm-m, na ryc. 12A – od 200
do 1800 ohm-m, na ryc. 12B – od 250 do 1000 ohm-m. Podobnie jak w przypadku map magnetycznych

Ryc. 4. Pomiary metodą elektrooporową, układem podwójnym (twin-probe), przy użyciu miernika Geoscan Research
RM10 z multiplexerem MPX15
Fig. 4. Electrical resistivity measurements, with a use of
twin-probe array, resistivity meter Geoscan Research RM10
and multiplexer MPX15

prezentacja zmian oporności w różnych przedziałach
ma lepiej wyeksponować zmiany o odmiennych amplitudach wartości: mapa o szerszym przedziale (ryc.
12A) uczytelnia struktury charakteryzujące się dużymi wartościami oporności, mapa o węższym przedziale (ryc. 12B) uczytelnia struktury o mniejszej amplitudzie wartości.

Wyniki badań metodą magnetyczną
Badania metodą magnetyczną objęły obszar o łącznej powierzchni 1,9 ha, pomiędzy szosą a krawędzią
terasy nadzalewowej doliny Wyżnicy (ryc. 5). W trakcie badań wzięto 132 000 pomiarów1. Na mapie widocznych jest wiele anomalii, które podczas analizy
wyników bezpośrednio po zakończeniu pomiarów
w przeważającej części uznane zostały za odbicie
niewidocznych na powierzchni obiektów archeologicznych (Herbich 2009). Na podstawie takich cech,
jak amplituda wartości, rozmiar i kształt, anomalie te
zaliczone zostały do trzech grup:
1) anomalie o nieregularnym, zbliżonym do owalnego, kształcie, o średnicy od 1 do 2,5 m, o wyraź1
Poza autorem w badaniach terenowych uczestniczyli: Marta
Stasiak-Cyran, Jakub Ordutowski oraz Kamil Kłyż. Badania sfinansowane zostały z Funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Lubelskiego.
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nej przewadze wartości dodatnich, o amplitudach
wartości mieszczących się w przedziałach od –1/+6
nT do –5/+30 nT. Anomalie o takiej charakterystyce
wywoływane są przez jamy gospodarcze i paleniska,
anomalie o mniejszej amplitudzie mogą odpowiadać
głębokim jamom zawierającym w wypełnisku fragmenty przepalonej polepy. Tego rodzaju obiekty są
widoczne na znacznej powierzchni obszaru objętego
badaniami, pojedynczo lub w skupiskach. Przykładowo, skupiska takich anomalii widoczne są w północnej części kwadratu D1, w G3, na obszarze pomiędzy
kwadratami F2–F4 a kwadratami C2–C3, w północnych częściach kwadratów G6, G7 i południowej
części F7 (ryc. 7 i 8). Anomalie o większej amplitudzie zmian mogą być odbiciem palenisk z dużą ilością
popiołu i z fragmentami przepalonej gliny, a także za-
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Ryc. 5. Lokalizacja badań geofizycznych na planie sytuacyjno-wysokościowym stanowiska: 1 – obszar przebadany metodą
magnetyczną; 2 – obszar przebadany metodą elektrooporową
Fig. 5. Location of the geophysical study on a map of the site: 1 – area studied with magnetic measurements; 2 – area studied with electrical resistivity measurements

Badania geofizyczne stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii

215

Ryc. 6. Mapa magnetyczna nałożona na plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska. Wartości w przedziale –9/+10 nT
Fig. 6. Magnetic map superimposed on a map of the site. Values within the range −9/+10 nT
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Ryc. 7. Mapa magnetyczna o wartościach w przedziale –18/+20 nT
Fig. 7. Magnetic map with values within the range −18/+20 nT

Ryc. 8. Mapa magnetyczna o wartościach w przedziale –5/+6 nT
Fig. 8. Magnetic map with values within the range −5/+6 nT

wierające bruki kamienne. Anomalie takie widoczne
są w kwadratach J3, I2, H2, G2, D2, C3, F4, B7.
2) anomalie o nieregularnym lub owalnym obrysie, dłuższej średnicy od 2 do 5 m, o dużej amplitudzie wartości (od –10/+40 do –25/+100). Anomalie
takie odpowiadać mogą piecom o dużej zawartości
silnie przepalonej gliny lub obiektom związanym
z produkcją metalurgiczną (czyli obiektom z obecnoś
cią w wypełnisku żużli z zawartością metali). Anomalie takie widoczne są w H1 oraz na granicy E7 i F7.
3) anomalie o większej średnicy niż anomalie zaliczone do grup wspomnianych powyżej (od 3 do 7 m),
o znikomej amplitudzie zmian (do –2 nT na obrzeżach anomalii i +5 nT w centrum) i mało wyrazistych
granicach. Mogą one odpowiadać dużym jamom łagodnie wypłycającym się przy skrajach, o charakterze
gospodarczym. Anomalie o większej średnicy mogą
być pozostałościami obiektów mieszkalnych (półziemianek). Anomalie takie widoczne są w pasie kwadratów od C3 do F3, na obszarze pomiędzy D6, G7
i G6 oraz w A6.
Zaproponowana interpretacja wyników badań
magnetycznych posłużyła do przygotowania mapy
stanowiska, z powiązaniem poszczególnych anomalii
z kategoriami obiektów (ryc. 9). Propozycje przedstawione na mapie częściowo poparte zostały wynikami
wykopalisk przeprowadzonych w obrębie wykopów
10 i 11 oraz wynikami 6 wierceń (por. rozdz. Stasiak-Cyran Zagospodarowanie przestrzenne osady w tym
tomie). Przy wytyczaniu wykopów uwzględniono
wyniki badań magnetycznych: w wykopie 10 miały
zostać zweryfikowane anomalie interpretowane jako
rozległe jamy gospodarcze (lub półziemianki) oraz
paleniska, w wykopie 11 – interpretowane jako paleniska (ryc. 10).
W wykopie 10 pozytywnej weryfikacji podległy
anomalie, za których przyczynę uznano paleniska
(oznaczone numerami 114, 116, 118, 119 i 120;
ryc. 10A, 10B). W materiale tworzącym paleniska
znajdowały się kamienne bruki i popiół; obiekty leżały na głębokości około 0,3 m od powierzchni, ich
miąższość wynosiła od 0,28 m do 0,32 m. Niewielka amplituda wartości (w przedziale +2/+5 nT)
w przypadku anomalii odpowiadającej obiektowi
121 skłaniała do interpretacji jej jako odbicia jamy;
wykopaliska wykazały jednakże, iż jest odbiciem
paleniska. Anomalia wywołana przez palenisko 120
oddaje jego zarys na głębokości około 0,35 m; niższa warstwa paleniska przesunięta jest o blisko 2 m

w kierunku północno-wschodnim. W wykopie odsłonięto także paleniska, które nie znalazły odbicia
w obrazie magnetycznym. Dotyczy to obiektów oznaczonych 117 i 122 (ryc. 10B).W przypadku paleniska
117 brak anomalii tłumaczyć może niewielka ilość
popiołu i kamieni w palenisku. W przypadku obiektu
122 przyczyną braku jego odbicia w obrazie magnetycznym może być większa niż w przypadku innych
obiektów głębokość (poniżej 0,47 m od powierzchni). Rozległa anomalia w południowo-wschodnim
narożniku wykopu, interpretowana jako jama (z racji
rozmiarów mogąca być pozostałością obiektu mieszkalnego), w wyniku wykopalisk powiązana została
z jamą – obiektem gospodarczym oznaczonym numerem 116A. Na mapie magnetycznej znalazł odbicie jedynie południowy skraj obiektu mieszkalnego oznaczonego 113. W miejscu tym znaleziono koncentrację
fragmentów polepy – charakteryzującej się podwyższonymi wartościami podatności magnetycznej.
Na etapie analizy danych pomiarowych, przed
eksploracją wykopu 10, wiele widocznych na mapie
punktowych podwyższeń natężenia pola magnetycznego (o średnicy poniżej 1 m i wartościach nieprzekraczających 2 nT) zinterpretowano jako odbicie
jam posłupowych. Jamy takie w znacznych ilościach
znaleziono w północnej części wykopu (ryc. 10C),
trudno jednakże dopatrzeć się związku pomiędzy
ich pozycjami a obrazem magnetycznym. Skłania to
do uznania, iż w przypadku stanowiska w Nieszawie
metoda magnetyczna jest nieprzydatna do lokalizacji
jam posłupowych (w odróżnieniu od lokalizacji jam
posłupowych na stanowiskach na podłożu lessowym,
por. Herbich, Tunia 2009, s. 21–26). Wydaje się, iż
anomalie te interpretować można albo jako odbicie
głazów pochodzenia północnego i niewielkich przedmiotów metalowych położonych bliżej spągu oraniny
(0,3 m od powierzchni).
W wykopie 11 cztery owalne anomalie ułożone
wzdłuż półkolistej linii, wygiętej w kierunku wschodnim, zinterpretowane zostały jako odbicie palenisk
(ryc. 10A, 10B). Wykopaliska pozytywnie zweryfikowały interpretację w przypadku obiektów oznaczonych 109, 111 i 115. Obiekt 112 okazał się jamą
z dużą ilością drobnych fragmentów metalowych
o współczesnej chronologii. Odbicia w obrazie magnetycznym nie znalazła jama oznaczona 110, zapewne z racji znikomej miąższości obiektu (nieprzekraczającej 0,12 m), a także jamy posłupowe oraz
bryły żużla (obiekt 108).

Ryc. 9. Mapa interpretacyjna wyników badań metodą magnetyczną oraz schematyczne wyniki weryfikacji wykopaliskowej. Obiekty archeologiczne o funkcji określonej na podstawie analizy mapy magnetycznej: 1 – jamy i obiekty gospodarcze; 2 – paleniska; 3 – piece (do produkcji ceramiki?). Obiekty o funkcji zweryfikowanej w wyniku wykopalisk i wierceń:
4 – paleniska; 5 – jamy i obiekty gospodarcze; 6 – obiekty interpretowane jako paleniska, w wyniku weryfikacji określone
jako jamy; 7 – obiekt interpretowany jako jama, w wyniku weryfikacji określony jako palenisko; 8 – obiekt interpretowany
jako gospodarczy, w wyniku weryfikacji w części objętej wykopaliskami określony jako piec. Kolorem jasnozielonym oznaczono obszar objęty pomiarami magnetycznymi. Strzałkami wskazano obiekty zbadane metodą odwiertów
Fig. 9. Interpretation map of the results of magnetic measurements and schematic results of archaeological verification.
Archaeological features with a function determined on the basis of the magnetic map: 1 – pits and domestic features;
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2 – hearths; 3 – kilns (for ceramic production?). Features with a function verified in the process of excavations and drilling:
4 – hearths; 5 – pits and domestic features; 6 – features interpreted as hearths, verified as pits; 7 – feature interpreted as pit,
verified as a hearth; 8 – a feature interpreted as domestic, and verified in the excavated part as kiln. The light green colour
marks the area covered by magnetic measurements. Arrows point to features examined with boreholes
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Analizując rozkład anomalii interpretowanych
jako obraz obiektów archeologicznych, wyraźnie
widać, że anomalie te układają się w zwarty obszar,
którego skraj północny sięga kwadratu B3, skraj zachodni sięga D2–G2, skraj południowy – H3 (ryc. 7
i 8). Odtworzenie zasięgu stanowiska po stronie północnej (w kierunku wschodnim) uniemożliwia brak
pomiarów w tym miejscu. Wynik badań wykopaliskowych pozwalał przypuszczać, iż obszar zasiedlony po
stronie wschodniej nie ma kontynuacji poza obszarem objętym wykopaliskami – w wykopie nr 1–3 wyraźnie widoczna jest mniejsza gęstość występowania
jam, palenisk i dołów posłupowych niż w wykopie
4–6, 8–9. Wyniki badań magnetycznych zdecydowanie przeczą tej obserwacji: na mapie magnetycznej
widać zwarty obszar występowania obiektów archeo
logicznych po stronie wschodniej obszaru objętego
wykopaliskami. Północny skraj tego obszaru wyznaczają kwadraty D6 i D7, południowy – G6 i G7. Wyniki pozwalają zatem stwierdzić, że wschodni skraj
obszaru zasiedlonego (a przynajmniej użytkowanego
w celach gospodarczych i przemysłowych) wykracza
poza obszar objęty pomiarami.

Na mapie magnetycznej widoczne jest także zgrupowanie anomalii odpowiadających obiektom archeologicznym w północno-wschodnim narożniku
obszaru badań (w B6, B7 i południowej części A6).
Pomiędzy tym zgrupowaniem obiektów a obszarem
obiektów na południe od kwadratów D6–D7 wyniki
nie wskazują, by obszar ten użytkowany był w jakikolwiek sposób przez mieszkańców osady.
Przyjmując opisany powyżej przebieg granicy obszaru występowania obiektów archeologicznych,
z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć,
że stanowisko ma powierzchnię nie mniejszą niż
1–1,2 ha.
Na mapie magnetycznej widocznych jest także wiele anomalii odpowiadających obiektom najprawdopodobniej nowożytnym. Obszary zaburzeń widocznych
w I2, J2, J3 oraz w B1 odpowiadają skupiskom obiektów metalowych; pojedynczo występujące anomalie
bipolarne o niewielkiej średnicy (do 1 m) i dużej amplitudzie (nie mniejszej niż –10/+10 nT) odpowiadają niewielkim obiektom metalowym w warstwie
oraniny. Anomalie takie widoczne są w południowej
części obszaru badań.

Ryc. 10. A – mapa magnetyczna z naniesionymi granicami wykopów 10 i 11 eksplorowanych po przeprowadzeniu badań magnetycznych; B – interpretacja wyników badań metodą magnetyczną oraz schematyczne wyniki weryfikacji wykopaliskowej: 1 – obiekty określone jako jamy lub obiekty gospodarcze zweryfikowane pozytywnie; 2 – obiekty określone
jako paleniska zweryfikowane pozytywnie; 3 – obiekt interpretowany jako palenisko, w wyniku weryfikacji określony
jako jama; 4 – obiekt interpretowany jako jama, w wyniku weryfikacji określony jako palenisko; 5 – obiekt interpretowany
jako gospodarczy, w wyniku weryfikacji określony jako piec (w części objętej wykopaliskami); 6 – obiekty odsłonięte podczas wykopalisk, które nie wywołały anomalnych wartości pola magnetycznego; C – mapa wynikowa wykopalisk (oznaczenia kolorów – patrz Stasiak-Cyran w tym tomie, ryc. 6)
Fig. 10. A – Magnetic map with marked boundaries of excavation trenches explored after the magnetic measurements;
B – Interpretation of the results of magnetic measurements and schematic results of verification by excavations: 1 – Features interpreted as pits or domestic features, verified positively; 2 – Features interpreted as hearths, verified positively;
3 – Feature interpreted as a hearth, verified as a pit; 4 – Feature interpreted as a pit, verified as a hearth; 5 – Feature interpreted as domestic, verified as kiln (in the excavated part); 6 – Features unearthed during excavations, which did not show
up as magnetic anomalies; C – Map of excavation result (colour marking, see Stasiak-Cyran this volume, fig. 6)
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Ryc. 11. Mapa oporności gruntu nałożona na plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska: 1 – obszar objęty pomiarami
magnetycznymi
Fig. 11. Magnetic map superimposed on a map of the site: 1 – area of the magnetic survey
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Wąskie, liniowe anomalie o obniżonych wartoś
ciach natężenia pola, o orientacji północ–południe,
o długości od 60 do 140 m, uwidocznione pomiędzy B3 a H3, odpowiadają bruzdom widocznym na

powierzchni. Anomalia widoczna w I1 odpowiada
obiektowi żelaznemu o znacznej masie; anomalia
w B6 odpowiada słupowi linii energetycznej.

Wyniki badań metodą elektrooporową
Pomiarami objęto obszar o powierzchni 0,37 ha,
w dwóch rejonach, po południowej (rejon zachodni)
i południowo-wschodniej (rejon wschodni) stronie
obszaru objętego wykopaliskami (ryc. 5). Badania
przeprowadzono w tej samej siatce co badania magnetyczne. Rejony badań wybrane zostały na podstawie wyniku badań magnetycznych. Badania w rejonie
wschodnim miały dostarczyć uzupełniających informacji o obiektach interpretowanych na podstawie
badań magnetycznych jako prawdopodobne obiekty
mieszkalne. Badania w rejonie zachodnim miały także na celu rejestrację obiektów mieszkalnych, ale na
obszarze, na którym ich obecności nie sugerowały
wyniki badań magnetycznych (zarejestrowano tu jedynie anomalie będące odbiciem jam, palenisk i pieców).
Badania elektrooporowe wykazały duże zróżnicowanie pod względem oporności warstwy do głębokości objętej pomiarami. Widoczny jest też podział
obszaru badań na strefy o różnej oporności: w części
południowej warstwa ta charakteryzuje się przewagą
utworów o wyższej oporności (powyżej 800 ohm-m),
w części środkowej i północnej wartości spadają poniżej 500 ohm-m (ryc. 11 i 12). Tak duża zmienność
wartości oporności utrudnia wydzielenie struktur,
które można by uznać za odbicie obiektów archeo-

logicznych. Na mapie widoczna jest w zasadzie tylko
jedna struktura, która najprawdopodobniej powstała
w wyniku działalności człowieka: jest to podłużna
struktura biegnąca półkoliście po linii wschód–zachód, o maksymalnej szerokości 6 m, zarejestrowana w północnej części kwadratów D6 i D7 (ryc. 12).
Wyrazistość jej konturów zanika w kierunku wschodnim. Na powierzchni strukturze tej odpowiada ziemia
o jaśniejszej barwie.
Porównując wyniki badań magnetycznych z elektrooporowymi, w miejscach, w których na mapie
magnetycznej widoczne są obiekty archeologiczne,
znaleźć można zarysy struktur na mapie oporności.
Dzieje się tak w kwadratach F6, F7, G6 i G7. Zarysy
struktur na mapie oporności są jednakże na tyle mało
wyraziste, że – bez wsparcia wynikiem magnetycznym – trudno byłoby się w nich dopatrywać śladów
osadniczych.
Znana jest przyczyna obniżenia wartości w centralnej części G3 – w miejscu tym zlokalizowany został wykop 11 (wyznaczony na podstawie wyników
wcześniejszej fazy pomiarów magnetycznych i eksplorowany przed przeprowadzeniem badań elektrooporowych).

Ryc. 12. Mapy oporności gruntu: A – mapa o wartościach w przedziale 200–1800 ohm-m; B – mapa o wartościach w przedziale 250–1000 ohm-m
Fig. 12. Magnetic map: A – Map with values within the range 200–1,800 ohm-m; B – Map with values within the range of
250–1,000 ohm-m
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Wnioski
Badania geofizyczne bez wątpienia wzbogaciły
wiedzę o stanowisku pozyskaną w wyniku badań
wykopaliskowych. Dzięki rejestracji obiektów, takich
jak paleniska i jamy, dostarczyły danych do określenia maksymalnego zasięgu obszaru osady i jej zaplecza gospodarczego. Wydaje się, że dane geofizyczne
pozwoliły na wyznaczenie obszarów występowania
struktur, które można uznać za pozostałości obiektów
mieszkalnych, co z kolei stwarza przesłanki do wykreślenia granic obszaru o zabudowie mieszkalnej.
Istotnym działaniem, prowadzącym do uwiarygodnienia zaproponowanej interpretacji charakteru struktur powodujących zmiany natężenia pola
magnetycznego, było przeprowadzenie wykopalisk
w miejscach, których wybór uwzględniał wyniki badań geofizycznych. Weryfikacja wykopaliskowa dostarcza wówczas klucza do interpretacji wykrytych
struktur i daje większe prawdopodobieństwo, iż rekonstrukcja planu stanowiska jest prawidłowa.
Otwartą kwestią pozostaje charakter struktur
o amplitudzie wartości pozwalającej sądzić, że są to
obiekty produkcyjne, gdzie w procesie produkcji niezbędna była wysoka temperatura. Amplituda wartości oraz kształt anomalii wskazują, iż odpowiadają
one piecom do produkcji ceramiki (w raporcie z badań jako przyczyny anomalii brane były pod uwagę
obiekty do produkcji żelaza, por. Herbich 2009). Pod
względem amplitudy wartości oraz wymiarów ano-

malie te bliskie są anomaliom odpowiadającym piecom do produkcji ceramiki zlokalizowanym w wyniku
badań magnetycznych, a następnie odsłoniętym na
stanowisku z tej samej epoki w Zofipolu (Dobrzańska,
Herbich 2003). Zdecydowanie wyższe wartości – mogące sugerować związek obiektów z produkcją żelaza
– mają jedynie anomalie zarejestrowane w północno-wschodnim narożniku F7 oraz w I3 (ryc. 7 i 8), jednakże ich wartości mieszczą się w przedziale zmian
natężenia pola, jakie mogą wywołać piece do produkcji ceramiki (por. Hartung i in. 2003, s. 267–268).
Interpretację utrudnia brak jakichkolwiek śladów powierzchniowych w miejscu występowania struktur.
Ustalenie charakteru struktur wyjaśnić można jedynie przez wykopaliska lub – prościej – przez wiercenia.
Trudno jednoznacznie ocenić efektywność badań
metodą elektrooporową na podstawie uzyskanych
wyników. Duża oporność piasków w powiązaniu
z niewielką miąższością większości obiektów powodowały, iż zastosowany układ pozwalał śledzić głównie zmiany w budowie geologicznej podłoża. Być
może zastosowanie układu sięgającego głębiej (do
głębokości co najmniej 1,5 m) pozwoliłoby zarejestrować jamy o głębokości w przedziale od 1 do 2 m
głębokości, których obecność na stanowisku potwierdziły wykopaliska.

Geophysical examination at site 5 in Nieszawa Kolonia
Summary
In the process of archaeological excavations conducted
at site 5 in Nieszawa Kolonia in 1986 as well as between
1996 and 2006, relics of a settlement from the Przeworsk
culture were uncovered. Among the unearthed features or
groups of features, it was possible to distinguish structures
which probably constituted dwellings, hearths, pits, and
post-holes. The estimated area covered by the settlement
was 6,000 to 10,000 m2.
In 2008, a geophysical study was carried out at the site
using two methods: magnetic and electrical resistivity. In
the magnetic study, a fluxgate gradiometer was used; the
sampling density was 8 measurements per m2 (measurement grid 0.5 m x 0.25 m). The electrical resistivity profiling was made with a use of twin-probe array, with a distance
of 0.5 m between mobile probes. The sampling density was
2 measurements per m2 (measurement grid 1 m x 0.5 m).
The magnetic measurements covered an area of 1.9 ha,
while the resistivity measurements covered 0.37 ha. The
aim of the measurements was to record features before undertaking supplementary archaeological excavations (conducted by Marta Stasiak-Cyran from the Lublin Museum in
2008) and to determine the extent of the settlement.
The magnetic measurements made it possible to record structures with anomalous values of the intensity of
the magnetic field, which were categorized as group 3 on
the basis of such features as amplitude of values, size and
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shape. Anomalies categorized as group 1 were interpreted
as corresponding to domestic pits and hearths. Anomalies
with smaller amplitude were interpreted as corresponding
to deep pits containing fragments of burnt clay. Anomalies categorized as group 2 were assumed to be images of
hearths or ovens with high incidence of highly burnt clay
and or features connected with metallurgic production (the
presence of slag containing metals in the filling). Anomalies from group 3 were assumed to be the image of pits with
slightly shallower edges, which were of domestic function.
Anomalies of greater diameter may be remnants of dwelling features (semi-subterranean huts).
The excavations carried out after the magnetic studies
(trench 10 and 11) proved the correctness of the interpretations in most cases. Some anomalies which were interpreted as archaeological features, however, were not identified during excavations. On the basis of the analysis of the
results of the magnetic study a map of the site was created
which marks features and identifies their character. The
study allowed for an assessment of the overall surface area
of the settlement as not smaller than 1–1.2 ha.
The electrical resistivity study, as it seems, allowed us
only to record changes in the geological structure of the
ground.
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Nieszawa Kolonia, ceramika z okresu rzymskiego – technologia
i pochodzenie w świetle badań laboratoryjnych

W ramach projektu pt. „Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna
monografia osady z okresu rzymskiego” dla 50 fragmentów ceramiki wytypowanych do badań przez
M. Stasiak-Cyran zostały wykonane analizy archeoceramologiczne. Zastosowano tzw. strategię down-up1
pozwalającą maksymalnie ograniczyć liczbę wykonanych analiz z jednoczesnym zastosowaniem zestawu
analiz kompleksowo opisujących tworzywa ceramiczne (ryc. 1). Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wszystkich 50 fragmentów ceramiki została wykonana skrócona analiza MGR2,
dla 103 fragmentów analiza chemiczna techniką WD-XRF4, dla 3 szlify przezroczyste5, a dla 10 oznaczenie
fizycznych właściwości ceramicznych (porowatości
otwartej, nasiąkliwości wodnej, gęstości pozornej).
Ponadto wykonano badania trzech surowców ceramicznych pobranych z okolic stanowiska. Dla 11
fragmentów ceramiki została oszacowana temperatura pierwotnego wypalania6. Oznaczenie składu
chemicznego przy użyciu przenośnego spektrometru
ED-XRF7 dla wszystkich fragmentów ceramiki zostało
wykonane przez autorów w ramach analiz testowych
sprawdzających możliwości i ograniczenia w zastosowaniu tej techniki w badaniach ceramiki zabytkowej8.
Wykonane badania należałoby potraktować jako badania wstępne – dla żadnego fragmentu ceramiki nie
wykonano wszystkich badań, dla każdej z 50 próbek
wykonano jedynie dwie analizy – skróconą analizę
1
Np. Daszkiewicz 2015; Daszkiewicz, Schneider, Bobryk 2010;
Daszkiewicz, Schneider 2016.
2
MGR (Matrix Group by Refiring), w tym przypadku powtórne
wypalanie w temperaturze: 1100°C, 1150°C, 1200°C, np. Daszkiewicz, Schneider 2001; Daszkiewicz 2014, 2016.
3
Autorzy wykonali w ramach prac własnych analizę składu
chemicznego dla dodatkowych pięciu fragmentów ceramiki. Łącznie wykonano analizę WD-XRF dla 15 fragmentów ceramiki.
4
Fluorescencja rentgenowska z dyspersją długości fali.
5
Dla szlifu mikroskopowego do światła przechodzącego używany jest przez autorów stosowany w ceramologii termin „szlif
przezroczysty”. Tego typu preparat w literaturze geologicznej określany jest jako „płytka cienka”, w literaturze angielsko- oraz niemieckojęzycznej, zarówno ceramologicznej, jak i geologicznej, jest
to odpowiednio: thin-section i Dünnschliff.
6
Praca ta została sfinansowana ze środków Politechniki Warszawskiej.
7
W skrócie p-ED-XRF lub p-XRF.
8
Wykonano na Freie Universität Berlin w Cluster of Excellence
TOPOI 264 (Research area A – Spacial Environment; A–6 Economic Space).

MGR i pXRF. W tabeli 1 przedstawiona jest lista badanych próbek z wyszczególnieniem wykonanych
analiz.
OPIS WYKONANYCH ANALIZ
Skrócona analiza MGR
Z każdej próbki wycięto po cztery cienkie kształtki
w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia. Jedna
kształtka została zostawiona jako wzór pierwotnego
wyglądu próbki, a trzy pozostałe wypalono w laboratoryjnym piecu oporowym (firmy Carbolite) w atmosferze powietrza, statycznie. Szybkość ogrzewania
wynosiła 200°C/1 h, czas przetrzymania w temperaturze maksymalnej 1 h, studzenie z piecem. Kształtki
wypalano w temperaturze: 1100°C, 1150°C i 1200°C.
Po ostudzeniu kształtki zostały naklejone na karton
i dla każdej została wykonana dokumentacja fotograficzna w standaryzowanych warunkach za pomocą
lustrzanki cyfrowej ze stałoogniskowym obiektywem
makro.
Dla czterech fragmentów ceramiki wykonano uzupełnienie do pełnej analizy MGR. Z każdej próbki
wycięto dodatkowo po sześć cienkich kształtek, które
następnie wypalano w temperaturze: 400°C, 600°C,
700°C, 800°C, 900°C, 1000°C.
Analiza składu chemicznego techniką WD-XRF
Próbki ceramiki9 przeznaczone do analizy zostały dokładnie oczyszczone mechanicznie (usunięto
warstwy zewnętrzne, ich skład chemiczny może być
zmieniony na skutek procesu starzenia10). Następnie
oznaczono stratę prażenia w temperaturze 900°C.
Próbki do analizy stopiono z topnikiem (mieszaniną
tetraboranu litu oraz metaboranu litu, Merck Spectromelt A12) i odlano dyski. Oznaczenia składu chemicznego wykonano techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali WD-XRF (spektrometr firmy
PANalytical Axios, analiza wykonana została przez
G. Schneider oraz A. Schleicher w GFZ Potsdam11)
z zastosowaniem kalibracji Arbeitsgruppe Archaome9
Analizę chemiczną surowców wykonano dla kształtek przygotowanych tak jak do testu wypalania (patrz opis testu, z pominięciem etapu czyszczenia i płukania w płuczce ultradźwiękowej).
10
Tzw. alteration effect (Schneider 2016).
11
Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungs
zentrum GFZ, Sektion 4.2, Anorganische und Isotopengeochemie.

Nieszawa Kolonia, ceramika z okresu rzymskiego – technologia i pochodzenie…

225

Ryc. 1. Schemat procedury badawczej z zastosowaniem kompleksowych analiz w badaniach proweniencyjno-technologicznych ceramiki zabytkowej. Analiza MGR = Matrix Group by Refiring; analiza K-H = analiza Kilb-Hennike; analiza FTR
= Forming Technique Reconstruction analysis = analiza odtwarzająca technikę formowania
Fig. 1. Flow chart showing suite of analytical procedures used in provenance and technology studies of archaeological
ceramics. MGR analysis = Matrix Group by Refiring; K-H analysis = Kilb-Hennike analysis; FTR analysis = Forming Technique Reconstruction analysis
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3164

3177
3187

3189

3209a
3209

3224

3226
3232
3247
3316
3333
4026
4035
4037
4040

4052

4072

4105

4109
4153
4221
4311

8

9
10

11

13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26

27

28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

Numer
próbki

Numer
inwentarza
2318
2420
2446
2460
2545
2584
3160

Informacje z opracowania archeologicznego
Datowanie – okres
Numer
Technika
Typ
wpływów rzymskich
obiektu
wykonania
naczynia
(OWR), fazy:
lepiona
waza
23
B2–C1a?
w-wa kult
OWR
lepiona
misa
lepiona
waza?
46
B2–C1a?
lepiona
dno wyodrębnione
41
B2–C1a?
lepiona
pusta nóżka wazy lub misy
51
B2–C1a
lepiona
brzusiec naczynia
42
B2–C1a?
lepiona
naczynie jajowate
63
C2/C3–D
n. zasobowe (szerokokołC2/C3–D (data TL:
obtaczana
63
1517±115 BP)
nierzowe?)
lepiona
naczynie słabo profilowane
59
B2/C1–C1a
wyk. na kole waza?
58
C2–D
waza z krezowatym wywyk. na kole
52
C2–D
lewem
lepiona
waza
58
C2–D
wyk. na kole waza
58
C2–D
dno niewyodrębnione
lepiona
62
C2–D
garnka?
lepiona
naczynie słabo profilowane
62
C2–D
w-wa kult
OWR
wyk. na kole waza
wyk. na kole waza
69
C2–D
wyk. na kole waza
75
C2–D?
wyk. na kole czarka?
69M
C2–D
w-wa kult
OWR?
wyk. na kole brzusiec dużego naczynia
w-wa kult
OWR
lepiona
naczynie jajowate
w-wa kult
OWR
lepiona
misa lub waza
w-wa kult
OWR
lepiona
naczynie słabo profilowane
n. zasobowe szerokokołobtaczana
87
C2–D
nierzowe
wyk. na kole miseczka?
82
C2–D
wyk. na
w-wa kult
OWR
misa
kole?
w-wa kult
OWR
lepiona
waza
wyk. na kole garnek lub waza?
90
C2–D
lepiona
waza?
89
B2–C1a?
w-wa kult
OWR
wyk. na kole misa?

Tabela 1. Lista analizowanych próbek
Table 1. List of analysed samples

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CXI: 8
CXI: 9
CXI: 10
CXI: 11
CXI: 13
CXI: 14
CXI: 15
CXI: 16
CXI: 17
CXI: 18
CXI: 19
CXI: 20
CXI: 21
CXI: 22
CXI: 23
CXI: 24
CXI: 25
CXI: 26

CXII: 28
CXII: 29
CXII: 30
CXII: 31

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

CXI: 1
CXI: 2
CXI: 3
CXI: 4
CXI: 5
CXI: 6
CXI: 7

CXII: 27

aMGR

Numer
ryciny

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

pXRF

+

+

+

+

+

+

WD-XRF

+

+

+

+

+

pcp

t-s

+

+

fMGR

+

+

K-H

+

+

+

TG-DTG-DTA

Wykonane analizy

MD5560

MD5972

MD5559

MD5558

MD5555

MD5557

MD5556

Numer
lab.
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4550
4560
4583
4597
4615
4645

4653

4699

4710

4748

4749

4750

4751a

4751b

39
40
41
42
43
44

45

46

47

48

49

50

51

52

Informacje z opracowania archeologicznego
Datowanie – okres
Numer
Technika
Typ
wpływów rzymskich
obiektu
wykonania
naczynia
(OWR), fazy:
lepiona
waza?
89
B2–C1a?
w-wa kult
OWR
wyk. na kole waza
lepiona
naczynie słabo profilowane
93
B2–C1a?
w-wa kult
OWR
lepiona
naczynie słabo profilowane
lepiona
misa
104
C2–D?
B2–C1a (data TL:
lepiona
naczynie jajowate
99
1868±142 BP)
lepiona
misa
96
B2-C1a?
lepiona
garnek? jajowaty
96A
B2–C1a?
lepiona
garnek?
98A
B2–C1a?
lepiona
waza?
60
B2–C1a?
lepione
waza
48
B2–C1a?
w-wa kult
OWR
wyk. na kole brzusiec naczynia
C2–D (data TL:
1713±130 BP)
lepiona
naczynie słabo profilowane
113
1606±145 BP)
C2–D (data TL:
lepiona
dno niewyodrębnione
117
1606±122 BP)
C2/C3–D (data TL:
lepiona
naczynie słabo profilowane
116A
1676±127 BP)
lepiona
waza?
120
C2–D?
C2–D (data TL:
lepiona
brzusiec naczynia
122
1740±132 BP)
lepiona
garnek?
121
C2–D?
waza z krezowatym wywyk. na kole
123
C2–D?
lewem
lepiona?
naczynie zasobowe
123
C2–D?
aMGR
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Numer
ryciny
CXII: 32
CXII: 33
CXII: 34
CXII: 35
CXII: 37
CXII: 38
CXII: 39
CXII: 40
CXII: 41
CXII: 42
CXII: 43
CXII: 44
CXII: 45
CXII: 46
CXII: 47
CXII: 48
CXII: 49
CXII: 50
CXII: 51
CXII: 52

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

pXRF

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

pcp

+

WD-XRF

+

+

+

t-s

+

+

fMGR

+

+

+

+

K-H

+

+

TG-DTG-DTA

Wykonane analizy

MD5566

MD5565

MD5564

MD5563
MD5974

MD5562
MD5973

MD5561

Numer
lab.

aMGR = abridged MGR-analysis (refiring at three temperatures); pXRF = chemical composition analysis by p-XRF; WD-XRF = chemical composition analysis by WD-XRF; pcp = determination of ceramic
physical properties (open porosity, water absorption, apparent density); t-s = thin-sections; fMGR = full MGR-analysis (refiring at nine temperatures); K-H = K-H analysis; TG-DTG-DTA = thermal analysis:
thermogravimetric (TG), differential thermogravimetric (DTG) and differential thermal analysis (DTA); + = analysis performed, Numer lab. = laboratory identification numbers of samples in the Schneider
& Daszkiewicz database (a database of WD-XRF chemical analysis results)

aMGR = skrócona analiza MGR (powtórne wypalenie w trzech temperaturach); pXRF = analiza składu chemicznego wykonana techniką p-XRF; WD-XRF = analiza składu chemicznego wykonana techniką
WD-XRF; pcp = oznaczenie fizycznych właściwości ceramicznych (porowatości otwartej, nasiąkliwości wodnej, gęstości pozornej); t-s = szlify przezroczyste; fMGR = pełna analiza MGR (powtórne wypalanie w dziewięciu temperaturach); K-H = analiza K-H; TG-DTG-DTA = analiza termiczna: termograwimetryczna (TG), termograwimetryczno‑różniczkowa (DTG) oraz termiczna różnicowa (DTA); + =
analiza została wykonana, Numer lab. = numery laboratoryjne identyfikujące próbki w bazie danych Schneider & Daszkiewicz (baza wyników analizy chemicznej WD-XRF)

4546

38

32
33
34
35
37

Numer
próbki

Numer
inwentarza
4362
4376
4379
4485
4536

trie Freie Universität Berlin. Oznaczono zawartość
28 pierwiastków. Siarkę (S) i chlor (Cl) oznaczono
po stracie prażenia. Żelazo (Fe) oznaczono łącznie
jako Fe2O3. Precyzja oznaczenia dla pierwiastków
głównych jest na poziomie 1%, dla pierwiastków śladowych jest niższa, spada do 20% w zależności od
koncentracji. Pierwiastki śladowe oznaczone z małą
precyzją to Cu, Nb, Sn, La, Ce, Pb oraz Th. Dla pierwiastków głównych oraz ważnych pierwiastków śladowych dokładność jest pomiędzy 5 a 10%. Wyniki
analizy chemicznej przedstawione są w tabeli 2. Zawartości pierwiastków głównych i pobocznych podane są w procentach wagowych w przeliczeniu na tlenki12, co jest standardową procedurą w geochemii13.
Dla łatwiejszych porównań zawartość pierwiastków
głównych i pobocznych została znormalizowana do
stałej sumy 100%, jednocześnie załączona jest wartość straty masy (l.o.i.) oraz oryginalna suma. Zawartość pierwiastków śladowych14 podana jest w częściach na milion15.
Analiza chemiczna techniką p-ED-XRF
Oznaczenia wykonano w XRF analizatorze firmy
Niton (XL3t900S GOLDD RF-Analyser, MINING soft
ware, 50 kV, Ag anoda) na świeżym przełamie próbek; oznaczenia wykonano trzykrotnie (trzy różne
miejsca). Urządzenie zostało wykalibrowane w oparciu o 12 ceramicznych wzorców (wzorce przygotowane przez G. Schneider i M. Daszkiewicz). Analizy
wykonano bez helu, okno pomiarowe 8 mm, czas pomiaru 120 sekund (po 30 sekund na filtr).
Analiza szlifów przezroczystych
Z próbek wycięto płytki prostopadle do osi naczynia, następnie umocowano je na szkiełku podstawowym i szlifowano do grubości 0,025 mm, po czym
przykryto szkiełkiem nakrywkowym. Szlify przezroczyste analizowano w mikroskopie polaryzacyjnym
firmy Olimpus16.

12
Si = krzem, zawartość przeliczono jako SiO2; Ti = tytan,
zawartość przeliczono jako TiO2; Al = glin, zawartość przeliczono jako Al2O3; Fe = zawartość całkowita żelaza przeliczona jako
Fe2O3; Mn = mangan, zawartość przeliczono jako MnO; MgO =
magnez, zawartość przeliczono jako MgO; Ca = wapń, zawartość
przeliczono jako CaO; Na = sód, zawartość przeliczono jako Na2O;
K = potas, zawartość przeliczono jako K2O; P = fosfor, zawartość
przeliczono jako P2O5.
13
Analiza chemiczna pozwala ustalić zawartość pierwiastków,
ale nie pozwala wnioskować na temat faz, w których zawarte są
poszczególne pierwiastki.
14
V = wanad; Cr = chrom; Ni = nikiel; Cu = miedz; Zn =
cynk; Rb = rubid; Sr = stront; Y = itr; Zr = cyrkon; Nb = niob;
Sn = cyna; Ba = bar; La = lantan; Ce = cer; Pb = ołów; Th = tor.
15
ppm = part per milion.
16
Nie wykonano analizy granulometrycznej oraz analizy planimetrycznej.

Oznaczenie fizycznych właściwości ceramicznych
(porowatości otwartej, nasiąkliwości wodnej,
gęstości pozornej)
Parametry te oznaczono metodą ważenia hydrostatycznego. Przed oznaczeniem próbki zostały wygotowane w wodzie destylowanej przez dwie godziny celem całkowitego wypełnienia wodą otwartych
porów (dokładny opis patrz: Daszkiewicz, Schneider
2016, s. 410–411).
Analiza K-H
Małe fragmenty ceramiki wypalano powtórnie
w laboratoryjnym elektrycznym piecu oporowym
(firmy Carbolite) w atmosferze powietrza (takie same
warunki wypalania jak w przypadku analizy MGR),
co 100 lub 50°C w zakresie od 400°C do 1200°C. Po
każdorazowym wypaleniu metodą ważenia hydrostatycznego oznaczana była porowatość otwarta, nasiąkliwość wodna oraz gęstość pozorna.
Analiza termiczna: termograwimetryczna (TG),
termograwimetryczno-różniczkowa (DTG)
oraz termiczna różnicowa (DTA)
Próbki sproszkowane, w stanie powietrznosuchym
analizowano w urządzeniu DRIVATOGRAPH 1500D
w zakresie od 20 do 1000°C, przy szybkości ogrzewania 10°C/min, w atmosferze powierza (statycznie),
czułość TG 200 mg, DTG 500 mV, DTA 250 mV.
Oznaczanie wody zarobowej
Dla próbek surowców oznaczono wodę zarobową,
czyli ilość wody potrzebnej do przeprowadzenia wysuszonego w 105oC do stałej masy 100 gramów materiału ilastego w stan plastyczny17.
Test wypalania dla surowców ceramicznych
Surowce po zarobieniu wodą zarobową (woda destylowana) zostały uformowane z masy plastycznej
w nieporowatej formie porcelanowej. Uformowano
jedenaście kształtek, kształtki kopulaste (płasko-wypukłe), które następnie zostały wysuszone i dziewięć z nich zostało wypalonych w temperaturze:
400°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900°C, 1000°C, 1100°C,
1150°C, 1200°C (warunki wypalania i studzenia takie
same jak w przypadku analizy MGR). Jedna niewypalona kształtka została jako wzór, a druga niewypalona kształtka została wykorzystana do preparatyki do
analizy chemicznej techniką WD-XRF.

17
Stan plastyczny – można uformować kulę pozbawioną spękań, którą można poddać pewnemu naciskowi, zależy to od rodzaju gliny, a kula tylko odkształci się bez naruszenia spoistości (nie
pojawiają się spękania). Wartość wody zarobowej podawana jest
w g H2O na 100 g suchej masy gliny (tzn. podane wartości to ilość
potrzebnej wody w procentach wagowych odniesionych do masy
suchej próbki).
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Tabela 2. Wszystkie analizowane fragmenty ceramiki z podziałem na grupy MGR oraz grupy proweniencyjne
Table 2. All analysed ceramic fragments divided into MGR-groups and provenance groups
Informacje przekazane przez M. Stasiak-Cyran
Numer
próbki

230

Datowanie – okres wpływów
rzymskich (OWR), fazy:

Technika
wykonania

Typ naczynia

Grupa
MGR

1

B2-C1a?

lepiona

waza

1

19

C2-D?

wyk. na kole

waza

1

2

OWR

lepiona

misa

2

43

B2-C1a?

lepione

waza

2

Proweniencja
wyrób/wyroby

grupa

lokalne*

L1

regionalne*

R1

wyroby lokalne
surowiec zbliżony
do gliny z cegielni
(glina G1,
MD5603)

L9

3

B2-C1a?

lepiona

waza?

3

5

B2-C1a

lepione

pusta nóżka wazy lub misy

3

7

C2/C3-D

lepione

naczynie jajowate

3

9

B2/C1-C1a

lepiona

naczynie słabo profilowane

3

24

OWR

lepiona

naczynie słabo profilowane

3

34

B2-C1a?

lepiona

naczynie słabo profilowane

3

48

C2-D?

lepione

waza?

3

49

C2-D (data TL: 1740±132 BP)

lepione

brzusiec naczynia

4

lokalny*

4

B2-C1a?

lepiona

dno wyodrębnione

5

lokalny*

38

B2-C1a (data TL: 1868±142 BP)

lepione

naczynie jajowate

6

41

B2-C1a?

lepione

garnek?

6

37

C2-D?

lepiona

misa

6

B2-C1a?

lepiona

8

C2/C3-D (data TL: 1517±115
BP)

L1

lokalne

L9

7

regionalny

R2

brzusiec naczynia

8

lokalny

L2

obtaczane

naczynia zasobowe (szerokokołnierzowe?)

9

import

imp 1

import

imp 2

10

C2-D

wyk. na kole

waza?

10

18

C2-D

wyk. na kole

waza

10

11

C2-D

wyk. na kole

waza z krezowatym wylewem

11

13

C2-D

lepiona

waza

11

14

C2-D

wyk. na kole

waza

11

15

C2-D

lepiona

dno niewyodrębne garnka?

12

39

B2-C1a?

lepione

misa

12

16

C2-D

lepiona

naczynie słabo profilowane

17

OWR

wyk. na kole

waza

20

C2-D

wyk. na kole

21

OWR?

wyk. na kole

23

OWR

25

lokalne*(?)

L3

lokalne

L9

13

lokalny

L4

14

regionalny(?)

L5

czarka?

15

regionalny*(?)

R3

brzusiec dużego naczynia

16

regionalny*

R4

lepione

misa lub waza

17

regionalny*

R5

C2-D

obtaczane

naczynia zasobowe szerokokołnierzowe

18

import

26

C2-D

wyk. na kole

miseczka?

19

lokalny*

L9

27

OWR

wyk. na kole?

misa

20

35

OWR

lepiona

naczynie słabo profilowane

20

regionalne*(?)

R6

28

OWR

lepione

waza

21

lokalny*

L6

29

C2-D

wyk. na kole

garnek lub waza?

22

import* (?)

30

B2-C1a?

lepiona

waza?

23

regionalny*(?)

31

OWR

wyk. na kole

misa?

24

lokalny*

L7

32

B2-C1a?

lepiona

waza?

25

import(?)

imp 6

33

OWR

wyk. na kole

waza

26

regionalny*

R5

40

B2-C1a?

lepione

garnek? jajowaty

27

regionalny

R6

42

B2-C1a?

lepione

waza?

28

regionalny*

44

OWR

wyk. na kole

brzusiec naczynia

29

import

imp 3

imp 4
R7

R7
imp 5

Małgorzata Daszkiewicz, Gerwulf Schneider, Ewa Bobryk

Informacje przekazane przez M. Stasiak-Cyran
Numer
próbki

Datowanie – okres wpływów
rzymskich (OWR), fazy:

Technika
wykonania

Typ naczynia

Grupa
MGR

22

OWR

lepione

naczynie jajowate

30

46

C2-D (data TL: 1606±122 BP)

lepione

dno niewyodrębnione

30

47

C2/C3-D (data TL: 1676±127
BP)

lepione

naczynie słabo profilowane

45

C2-D (data TL: 1713±130 BP)
1606±145 BP)

lepione

50

C2-D?

51
52

Proweniencja
wyrób/wyroby

grupa

regionalne*

R8

31

regionalny(?)

R9

naczynie słabo profilowane

32

regionalny

R10

lepione

garnek?

33

C2-D?

wyk. na kole

waza z krezowatym wylewem

33

lokalne*

L8

C2-D?

lepiona?

naczynie zasobowe

34

regionalny*

R10

L1 – L9 = wyroby lokalne na stanowisku; R1 – R10 = wyroby regionalne; imp1 – imp6 = wyroby spoza regionu; * = dana grupa ma
określony skład chemiczny jedynie na podstawie pXRF; (?) = grupowanie niejednoznaczne.
L1 – L9 = products made on-site; R1 – R10 = regional products; imp1 – imp6 = products made outside the region; * = chemical composition of group determined solely by pXRF; (?) = grouping ambiguous

WYNIKI
Wyniki analiz ceramiki
Analiza składu masy ceramicznej

Ze skróconej analizy MGR wynika18, że wszystkie
50 fragmentów ceramiki zostało wykonanych z bezwęglanowych surowców plastycznych zabarwionych
w różnym stopniu związkami żelaza (surowiec typu
NC). Wypalają się one w temperaturze 1200°C na
różne odcienie koloru czerwono-brunatnego lub brunatno-czerwonego. Występują głównie dwa typy spoiwa: sovM lub vs ovM oraz ovM, cztery próbki mają
ovF typ spoiwa (próbki: 6, 30, 42, 45). Trzy próbki
mają mieszany typ spoiwa, dwie SN/ovF (próbki: 25,
29), a jedna próbka 40 SN (sovM)19. Jedna próbka
ma spoiwo typu MLT(BL)20 – jest to próbka nr 17. Na
podstawie zachowania termicznego wyodrębniono
trzydzieści cztery grupy MGR21 (tab. 2, ryc. 2 oraz 3).
W tym dwadzieścia cztery grupy są reprezentowane
przez pojedyncze próbki22. Najliczniejsza jest grupa
MGR 3, do której należy siedem próbek. Z tego samego surowca plastycznego zostały wykonane wyroby
zarówno bez dodatku, jak i z domieszką składników
nieplastycznych (ryc. 2: MGR3, ryc. 3: MGR33). Zawartość widocznej makroskopowo domieszki waha
się od 1% (próbki nr 1, 10) do 20% (próbki nr 32, 39,
18
Zasady klasyfikacji ceramiki na podstawie analizy MGR patrz
np. Daszkiewicz 2014.
19
sovM (slightly over–melted matrix type) = lekko zeszklony typ
spoiwa, vs ovM = bardzo lekko zeszklony typ spoiwa, ovM (over
melted matrix type) = zeszklony typ spoiwa, ovF (over-fired) =
przepalony typ spoiwa, SN (sintered) = spoiwo spieczone.
20
MLT (BL) = stopiony typ spoiwa, widoczne są nieregularne
rozmieszczone małe obszary, w których zachodzi pęcznienie.
21
Grupy MGR są określane mianem grup najbliższego podobieństwa. Próbki należące do tej samej grupy MGR oraz do tej
samej grupy materiału klastycznego zostały wykonane z tej samej
masy ceramicznej (Daszkiewicz, Prinke 1999; Daszkiewicz 2014).
22
Przyjmuje się, iż oddany przez archeologów do badań fragment ceramiki reprezentuje grupę naczyń wykonanych z takiego
samego surowca. Dlatego używane jest określenie „grupa”, nawet
kiedy do tzw. grupy należy tylko jedna próbka.

41, 42, 43). Wyjątkiem jest próbka nr 26, która jako
jedyna wśród analizowanych 50 fragmentów ceramiki ma domieszkę powyżej 20% (zawartość domieszki
oszacowano na 30%)23. Domieszkę poniżej 10% zaobserwowano w 32% badanych fragmentów ceramiki, natomiast w 66% fragmentów ceramiki występuje
od 10% do 20% domieszki widocznych makroskopowo składników nieplastycznych. Wysortowanie domieszki jest bardzo złe (14% ogółu próbek), złe (34%
ogółu próbek), umiarkowane (8% ogółu próbek),
dobre (32% ogółu próbek) i bardzo dobrze (1% ogółu próbek). W 24 próbkach obserwuje się ziarna we
frakcji >1 mm, w tym w ośmiu próbkach występują
ziarna we frakcji >2 mm.
Na rycinie 4 pokazane są trzy fragmenty ceramiki
z intencjonalną domieszką składników nieplastycznych. Biorąc pod uwagę pokrój ziaren, są to fragmenty intencjonalnie kruszone.
W próbce nr 32 (MD5561) obserwuje się jako domieszkę schudzającą, w postaci intencjonalnie pokruszonych (po uprzedniej obróbce termicznej)24 fragmentów, skały typu granit lub pegmatyt, dużo skaleni,
poza tym są widoczne obtoczone ziarna kwarcu we
frakcji 0,3–0,6 mm. W próbce nr 35 (MD5562) obserwuje się agregaty żelaziste oraz domieszkę pokruszonych skał magmowych z dużą ilością skaleni (mikroklin, mikropertyt, mirmekit), widoczne są również
ziarna granitu i skały z biotytem. Również w próbce

23
Opis makroskopowy składników nieplastycznych został wykonany na podstawie obrazowo przedziałowej skali porównawczej
(Pettijohn et al. 1973; AGI 1982). Wielkość ziaren zmierzono,
oglądając próbki pod mikroskopem binokularnym w powiększeniu
10 x.
24
Podobna technologia była do niedawna stosowana na terenie
Lubelszczyzny – prywatna informacja przekazana przez pana Adama Żelazko, garncarza z Łążka Garncarskiego.
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Ryc. 2. Próbki po powtórnym wypaleniu w temperaturze 1200°C, grupy MGR 1–15
Fig. 2. Samples after refiring at 1200°C, MGR groups 1–15

Ryc. 3. Próbki po powtórnym wypaleniu w temperaturze 1200°C, grupy MGR 16–34
Fig. 3. Samples after refiring at 1200°C, MGR groups 16–34

Ryc. 4. Trzy fragmenty ceramiki wykonane z glin bezwęglanowych z intencjonalną domieszką składników nieplastycznych. Zdjęcia szlifów przezroczystych, XPL
Fig. 4. Three fragments of pottery made from non-calcareous clays intentionally tempered with non-plastic inclusions. XPL
thin-section images
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Ryc. 5. Oryginalne próbki, grupy MGR 1–15
Fig. 5. Original samples, MGR groups 1–15

Ryc. 6. Oryginalne próbki, grupy MGR 16–34
Fig. 6. Original samples, MGR groups 16–34

Ryc. 7. A – Precyzja poboru próbki. Minimalna, maksymalna i średnia wartość współczynnika zmienności (cv%) wyliczonego dla poszczególnych próbek z pomiarów w trzech różnych miejscach na świeżym przełamie, analiza składu chemicznego wykonana techniką p-XRF; B – Dokładność pomiaru pXRF. Zestawienie minimalnej i średniej maksymalnej wartości
współczynnika zmienności (cv%). Jedynie zawartość Ti, Fe, Ca, Rb, Sr, Zr, Nb oraz Ba oznaczona była dla każdej próbki
z dokładnością poniżej 10%
Fig. 7. A – Sampling precision. Minimum, maximum and average coefficient of variation (CV%) calculated for individual
samples based on readings taken from three different locations on fresh fracture surfaces; chemical composition analysis
carried out using p-XRF. B – Accuracy of readings by pXRF. List of minimum, maximum and average coefficients of variation (cv%). Only Ti, Fe, Ca, Rb, Sr, Zr, Nb and Ba contents were determined for each sample with accuracy of less than 10%

nr 50 widoczne są skalenie (mikroklin, mikropertyt,
mirmekit) oraz agregaty żelaziste i ziarna kwarcu25.
Na rycinach 5 oraz 6 zestawione są próbki oryginalne z podziałem na grupy MGR. Makroskopowo
oryginalne fragmenty ceramiki różnią się nieraz istotnie, pomimo to że zostały wykonane z tego samego
25
Wcześniejsze badania również wykazały obecność w czerepach domieszki skał magmowych zawierających skalenie potasowe. Zostało to zinterpretowane jako intencjonalna domieszka dodana do gliny celem poprawienia „jakości ceramiki przy
równoczesnym obniżeniu temperatury wypału” (Stasiak-Cyran,
Pawlikowski, Szperkowska 2010, s. 95). Jednakże, jak wiadomo,
„skały te w początkowym stadium wypalania mas plastycznych zachowują się jak materiały schudzające, a dopiero w temperaturach
ich mięknięcia działają jak topniki” (Poradnik ceramiczny, 1962,
s. 213). Temperatura wypalania ceramiki z Nieszawy była poniżej
temperatury, w której skalenie działają jako topniki, ponadto taka
wielkość ziaren powodowałaby jedynie „efekt muszki”.

surowca plastycznego (tzn. należą do tej samej grupy
MGR). Jest to głównie związane z różnicami w procesie wypalania.
Dla wszystkich 50 fragmentów ceramiki oznaczono skład chemiczny techniką p-XRF. Dla każdego czerepu zostały wykonane trzy oznaczenia (trzy różne
miejsca) na świeżym przełamie. Testowano precyzję
poboru próbki (próbkowania) oraz dokładność i precyzję pomiaru26. Na rycinie 7A przedstawiona jest precyzja poboru próbki, tzn. pokazana jest minimalna,
maksymalna i średnia wartość współczynnika zmienności (cv%) wyliczonego dla poszczególnych próbek
z pomiarów w trzech różnych miejscach na świeżym
przełamie (świeży przełam wykonano obcęgami
26

2014.
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z powierzchnią tnącą wykonaną z WC).
Średnia precyzja poboru próbki jest poniżej 10% dla Si, Ti, Al, Fe, Ca, K, P, V, Zn,
Rb, Sr, Zr, Nb oraz Ba (pomimo obecności w 24 czerepach domieszki we frakcji
>1 mm). Średnia dokładność pomiaru
(testowana poprzez porównanie z wynikami składu chemicznego oznaczonego
techniką WD-XRF27) jest nie wyższa niż
10%28 dla Ti, Fe, Ca, Rb, Sr, Zr, Nb oraz
Ba (ryc. 7B). Z zestawienia maksymalnej i minimalnej wartości współczynnika zmienności dla dokładności pomiaru
oraz precyzji pomiaru wynika, że jedynie zawartość pięciu pierwiastków (Ti,
Fe, Rb, Sr, Zr) była oznaczona dla każdej
próbki z precyzją i dokładnością poniżej
20%. Teoretycznie (oraz na podstawie
wyników analiz techniką pXRF dwóch
tysięcy próbek w ramach projektów TOPOI) można przyjąć, że próbki o zdecydowanie różnych składach chemicznych
wyodrębniane są w statystycznych analizach wieloskładnikowych bez względu
na to, czy analizę wykonano dla danych
z WD-XRF, czy danych uzyskanych techniką pXRF. Nie to jednak tak oczywiste
w przypadku analizy ceramiki z Nieszawy Kolonii. Na przykład próbka określona po analizie techniką pXRF jako
import z innego regionu (ze względu na Ryc. 8. Próbka nr 41 przed powtórnym wypaleniem i po nim. Oryginalwysoką zawartość Ti, K oraz Y) po wyko- nie szaro-czarna barwa przekroju po powtórnym wypaleniu w atmosferze
naniu analizy techniką WD-XRF nie jest utleniającej w temperaturze 400°C ulega zmianie na jasnoszarą, szare zabarwienie zanika po powtórnym wypaleniu w temperaturze 600°C
już tak zdecydowanie różna od pozoFig.
8. Sample 41 before and after refiring. The sherd’s original grey-black
stałych próbek. Wielozmiennowe anacross-section becomes pale grey after refiring in an oxidising atmosphere
29
lizy skupień ze średnimi wartościami
at 400°C; the grey colour fades after refiring at 600°C
z trzech pomiarów wykonanych techniką pXRF oraz wartościami uzyskanymi techniką WD- wartością gruboziarnistej domieszki30. Po dyskusji
-XRF wykazują, że te same próbki znajdują się w róż- wyników z M. Stasiak-Cyran została wykonana analinych skupieniach. W związku z powyższym analiza za dla dodatkowych pięciu próbek. Każda z piętnastu
techniką pXRF w oznaczaniu składu chemicznego próbek reprezentuje inną grupę MGR31. Oznacza to,
ceramiki z Nieszawy Kolonii może być zastosowana że dla dziewiętnastu grup MGR skład chemiczny zojedynie w bardzo ograniczonym zakresie.
stał oznaczony jedynie techniką pXRF (tab. 3).
W tabeli 3 przedstawione są wyniki analizy cheRóżnice w składzie chemicznym poszczególnych
micznej wykonanej techniką WD-XRF dla piętnastu próbek nie są duże. Różnią się one m.in. ze względu na
fragmentów ceramiki. Dziesięć próbek wybrano po zawartość Na, zawartość sodu w przeliczeniu na Na O
2
wykonaniu klasyfikacji biorącej pod uwagę wyniki waha się od 0,36% do 1,42%, Ti (TiO 0,52–0,95%)
2
analizy MGR oraz analizy składu chemicznego tech- oraz pierwiastków śladowych V (70–128 ppm), Cr
niką pXRF. Preferowane były próbki bez/z małą za- (61–131 ppm) i Rb (94–203 ppm), którego zawartość nie jest skorelowana z zawartością potasu (tab.
3). Najwyższą wśród analizowanych fragmentów ce27
Test wykonano dla 15 próbek.
ramiki zawartością K oraz Rb, najniższą zawartością
28
G. Schneider i M. Daszkiewicz przy analizie składu chemicz- Mg oraz Cr charakteryzuje się próbka nr 32. Ponadto
nego techniką WD-XRF akceptują średnią dokładność poniżej 10%
wyróżnia się próbka nr 25 (ze względu na najwyższą
dla pierwiastków głównych oraz śladowych, średnią precyzję poniżej 5% dla pierwiastków głównych oraz do 10% dla pierwiastków wśród analizowanych próbek zawartość V oraz Cr).
śladowych. Dokładność jest testowana na międzynarodowych materiałach referencyjnych.
29
Analizy wykonane z wykorzystaniem SYSTEM Package Cluss
Corr 98, programu na licencji Weierstrass Institute for Applied
Analysis and Stochastics, Leibniz Institute in Forschungsverbund
Berlin.
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30
Eliminacja wpływu składu chemicznego domieszki. Próbki
wykonane z tej samej gliny mogą mieć różny skład chemiczny zależny od ilości/rodzaju intencjonalnej domieszki.
31
Teoretycznie do oznaczenia składu chemicznego powinna
być wytypowana minimum jedna próbka z każdej grupy MGR.

Małgorzata Daszkiewicz, Gerwulf Schneider, Ewa Bobryk
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Ceramika
MD5556
MD5557
MD5555
MD5558
MD5559
MD5972
MD5560
MD5561
MD5562
MD5973
MD5563
MD5974
MD5564
MD5565
MD5566
Gliny
MD5602
MD5603
MD5604

Nr
lab.

79,44
72,17
79,06

70,87
69,47
71,34
76,33
70,52
69,58
66,02
74,07
68,64
74,13
74,40
69,97
66,44
69,12
75,27

SiO2

0,74
0,76
0,47

0,65
0,91
0,78
0,71
0,77
0,67
0,86
0,59
0,73
0,52
0,60
0,70
0,95
0,70
0,57

TiO2

10,81
13,84
8,14

16,72
16,58
15,36
12,35
14,16
15,03
19,24
13,77
15,66
13,63
13,12
15,19
17,52
16,97
13,93

Al2O3

3,82
5,35
3,34

4,34
6,35
6,11
4,83
4,93
5,81
6,71
3,43
4,77
3,97
5,27
4,98
6,73
4,64
3,18
0,085
0,125
0,097

0,032
0,042
0,027
0,050
0,047
0,083
0,064
0,018
0,060
0,041
0,015
0,033
0,060
0,043
0,027
0,97
1,64
0,92

1,23
1,43
1,53
1,25
1,30
1,27
1,71
0,53
0,71
0,95
1,30
0,99
1,64
1,28
0,89
0,72
2,57
5,38

1,97
1,44
1,46
1,12
4,06
2,02
0,97
1,69
2,38
1,78
1,41
2,52
1,53
1,40
1,17
1,25
0,90
0,74

1,42
0,40
0,79
0,40
0,54
1,14
1,07
1,11
0,82
1,17
0,60
1,14
0,36
1,24
1,30

Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O
procent wagowy

P2O5

2,04
2,51
1,64

0,14
0,15
0,22

2,40 0,37
3,03 0,35
2,43 0,18
2,77 0,20
2,55 1,13
3,08 1,33
3,03 0,33
3,95 0,84
3,00 3,23
3,19 0,62
2,79 0,48
3,27 1,22
3,30 1,48
3,55 1,05
2,84 0,84

K2O

97
106
123
83
94
104
131
63
101
61
70
81
115
96
83

Cr

74
94
108 102
59
56

108
108
118
87
98
87
127
81
95
70
96
84
116
100
72

V

35
53
30

43
48
55
38
41
73
67
31
37
59
24
39
61
45
33

Ni

5
22
7

22
22
14
14
24
12
39
9
27
<5
<5
<5
17
16
5

Cu

56
95
72

93
97
91
72
93
119
119
62
87
62
113
79
113
110
74

Zn

39
36
21

36
38
38
31
39
42
37
46
41
48
18
37
53
34
28

Y
ppm

177
142
104
107
215
274
199
193
478
244
183
311
164
197
169

Sr

84
97
122 123
73 189

121
147
132
128
109
201
164
203
113
94
138
135
147
173
128

Rb

436
239
185

191
238
287
322
336
243
172
271
326
173
223
230
237
195
218

Zr

15
15
11

14
19
16
14
18
16
16
17
15
13
17
18
18
18
14

Nb

422
428
319

612
654
501
509
798
643
714
342
1156
857
511
659
964
790
558

Ba

20
34
15

24
49
35
34
28
48
46
56
54
49
42
48
56
39
30

La

62
72
37

83
85
85
63
78
94
98
107
103
86
76
77
88
83
61

Ce

16
22
14

26
21
22
16
21
24
27
26
30
16
15
24
21
25
21

Pb

100,40
99,76
100,22
99,44
100,80
100,31
100,14
99,70
100,20
99,74
100,05
99,90
100,92
100,45
99,36
3,73 100,51
7,04 99,71
8,99 98,85

0,92
3,05
0,68
3,12
1,25
6,51
1,22
3,53
5,60
4,27
3,26
7,33
1,84
1,91
1,72

l.o.i. Suma
%
%

Pomiar wykonany na próbkach stopionych po stracie masy w 900°C (strata masy w kolumnie l.o.i.). Zawartość pierwiastków głównych jest znormalizowana do 100%, oryginalna suma podana w kolumnie
SUMA. Preparatyka w ARCHEA, pomiar G. Schneider i A. Schleicher w GFZ Potsdam
Measurements were made on samples melted at 900°C after loss in mass (loss in mass recorded under column headed ‘l.o.i.’). The content of major elements has been normalised to 100% (original sum recorded under column headed ‘SUMA’). Sample preparation: M. Daszkiewicz ARCHEA; measurement: G. Schneider and A. Schleicher at GFZ Potsdam

G1
G2
G3

6
8
10
14
17
24
25
32
35
37
40
41
44
45
47

Nr
próbki

Tabela 3. Wyniki analizy chemicznej techniką WD-XRF
Table 3. Results of chemical analysis by WD-XRF

dla próbek przed powtórnym wypaleniem, jak i po nim a ilością składników
nieplastycznych oraz wielkością makroskopowo widocznych porów. Wyjątek
stanowi próbka nr 40 z najwyższą wśród
analizowanych próbek wartością porowatości otwartej, w próbce tej obserwuje się pojedyncze 2,5–3,5 mm podłużne
pory. Dla trzech próbek (próbki nr 14,
40, 47) wykonano oznaczenia przed
powtórnym wypaleniem na dwóch różnych kawałkach, różnice są poniżej 8%
(błąd pomiaru wynosi 0,5%).
Ryc. 9. Próbka nr 14 przed powtórnym wypaleniem i po nim. Zdecydowana zmiana barwy jest obserwowana po powtórnym wypaleniu w temperaturze 900°C. Oznacza to, że próbka ta była pierwotnie wypalona w temperaturze poniżej 900°C, Teq = 800–900°C
Fig. 9. Sample 14 before and after refiring. A distinct change in colour is
observed after refiring at 900°C, indicating that this sample was originally
fired at a temperature below 900°C, Teq = 800–900°C

Powyżej 100 ppm V i Cr ma również próbka nr 10
i próbka nr 44. Tę ostatnią charakteryzuje również
najwyższa zawartość Ti (0,95%) oraz Y (53 ppm).
Podobnie wysoką zawartość Ti (0,91%) obserwuje
się w próbce nr 8. Ze względu na niską zawartość Y
(18 ppm) wyróżnia się próbka nr 40. Najniższe zawartości Ti oraz Cr występują w próbce nr 37. W sześciu próbkach zawartość fosforu przekracza 1%. Najwyższa występuje w próbce nr 35 (P2O5 3,23%) i jest
osiemnastokrotnie wyższa niż na przykład w próbce
10 (0,18% P2O5), wyższa jest również zawartość Ba.
Jest to związane z procesem starzenia32, czyli migracją pierwiastków w czerep ceramiczny w trakcie jego
użytkowania oraz/lub zalegania w warstwie archeologicznej.
Sposób przygotowania masy ceramicznej
(do formowania)
Dla 14 fragmentów ceramiki oznaczono wartości
porowatości otwartej, nasiąkliwości wodnej oraz gęstości pozornej przed powtórnym wypaleniem (tzn.
dla próbek oryginalnych) (tab. 4), a dla sześciu z nich
oznaczono te same parametry po wypaleniu w temperaturze maksymalnego zagęszczenia czerepu. Próbki
oryginalne charakteryzuje duże zróżnicowanie. Wartości porowatości otwartej wahają się od 19% (próbka
nr 41) do 33% (próbka nr 40), nasiąkliwości wodnej
od 9,5% (próbka nr 41) do 19% (próbka nr 41), a gęstości pozornej od 2,06 (próbka nr 32) do 1,74 g/cm3
(próbka nr 40). Maksymalne zagęszczenie ma miejsce
po wypaleniu w temperaturze 1050°C (próbka nr 38
oraz nr 49) lub po wypaleniu w temperaturze 1100°C
(próbki nr 10, 14, 41, 47). Wartości gęstości pozornej
wahają się od 2,00 do 2,29 g/cm3. Nie występuje korelacja pomiędzy wartościami oznaczonymi zarówno
32
Tzw. alteration effect, artykuł przeglądowy dotyczący procesu
starzenia: Schneider 2015.
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Próbka
nr
8
10
14
17
25
32
35
38
40
41
44
45
47
49

Tabela 4. Wartości fizycznych właściwości
ceramicznych oznaczone metodą ważenia
hydrostatycznego dla oryginalnych próbek
Table 4. Ceramic physical properties determined by hydrostatic weighing of the original
samples
Po
[%]
26,4
26,3
24,5
21,4
26,9
19,9
25,3
20,7
32,9
19,4
24,7
26,3
27,7
20,3

N
[%]
13,6
15,1
12,3
11,7
14,6
9,7
13,5
10,4
18,9
9,5
13,2
14,2
14,7
10,4

dv
[g/cm3]
1,94
1,74
1,99
1,82
1,85
2,06
1,88
1,99
1,74
2,05
1,87
1,85
1,88
1,94

Po = porowatość otwarta; N = nasiąkliwość wodna; dv = gęstość
pozorna
Po = open porosity; N = water absorption; dv = apparent density

Oszacowanie wybranych parametrów pierwotnego
wypalania

W większości z analizowanych 50 fragmentów ceramiki cały przekrój przez ściankę naczynia ma barwę brunatno-szarą, szaro-czarną lub szarą (ryc. 5,
6). W części próbek w płaszczyźnie przekroju widoczny jest różnej szerokości brunatno-szary lub
czarny rdzeń (ryc. 5–6). Po powtórnym wypaleniu
w atmosferze utleniającej zabarwienie to zanika. Na
ryc. 8 pokazana jest próbka nr 41, która oryginalnie
ma szaroczarną barwę przekroju, po powtórnym wypaleniu w atmosferze utleniającej w temperaturze
400°C barwa ulega zmianie na jasnoszarą, szare zabarwienie zanika po powtórnym wypaleniu w temperaturze 600°C. Jest to związane z wypaleniem się
substancji organicznej. Wskazują na to wyniki analizy
TG-DTG-DTA wykonane dla próbek z barwą przełamu brunatno-szarą/czarną i szarą. W tej analizie stracie masy zarejestrowanej na krzywej TG w zakresie

Małgorzata Daszkiewicz, Gerwulf Schneider, Ewa Bobryk

200–600°C towarzyszy zarejestrowana
na krzywej DTA egzoterma z jednym lub
dwoma maksimami (próbki brunatno-szare) oraz ciągły ubytek masy w próbce z szarym przełamem. W tej ostatniej
próbce na krzywej TG zarejestrowano
minimalny przyrost masy w zakresie
600–800°C (0,12%). Efekt ten świadczy
o tym, że miał miejsce proces utlenienia.
W zakresie 200–600°C próbki z barwą
przełamu brunatno-szarą/czarną mają
stratę masy ca 3%, próbka z szarym
przełamem 1,4%. W kontrolnej próbce
z czerwoną barwą przełamu (próbka Ryc. 10. Analiza K-H, próbka nr 14. Wartości porowatości otwartej, nasiąklinr 25, ryc. 6) na krzywej TG zarejestro- wości wodnej oraz gęstości pozornej przed powtórnym wypaleniem i po nim
wano jedynie minimalny ubytek masy Fig. 10. K-H analysis, sample 14. Open porosity, water absorption and apparent density before and after refiring
w zakresie 200–400°C (0,7%), a powyżej (do 700°C) nie zarejestrowano żadnych zmian masy próbki33.
Ekwiwalentną temperaturę pierwotnego wypalania (Teq34) oszacowano na
podstawie zmian zachodzących w czerepie podczas powtórnego wypalania
(analiza MGR, analiza K-H, analiza TG-DTG-DTA). Na rycinie 9 pokazana jest
próbka nr 14 przed powtórnym wypaleniem i po nim. Pierwsza zmiana barwy widoczna jest po powtórnym wypaleniu w temperaturze 900°C. Oznacza
to, że temperatura 900°C jest wyższa od
temperatury pierwotnego wypalania.
W tym przypadku Teq = 800–900°C. Ryc. 11. Test wypalania, kształtki uformowane z masy plastycznej wypaDla tej samej próbki wykonano analizę lone w atmosferze utleniającej. Surowce pobrane przez M. Stasiak-Cyran
K-H. Na rycinie 10 pokazane są wartości w nieczynnej cegielni w Rybitwach (MD5603, MD5604) oraz w dolinie
porowatoś
ci otwartej, nasiąkliwości
Wyżnicy (MD5605)
wodnej oraz gęstości pozornej ozna- Fig. 11. Firing test: briquettes made from a plastic mass fired in an oxczone dla tej próbki przed powtórnym idising atmosphere. Raw material samples collected by M. Stasiak-Cyran
wypaleniem i po nim. Po początkowym from a disused brickworks in Rybitwy (MD5603, MD5604) and from the
Wyżnica valley (MD5605)
wzroście wartości porowatości oraz nasiąkliwości wodnej (i towarzyszącym
temu spadkowi wartości gęstoś
ci pozornej), który 800–850°C, po jednej próbce 800–900°C, 700–750°C,
związany jest z wypalaniem się substancji organicz- ca 750°C. O czterech próbkach można jedynie na
nej, nie obserwuje się zmian aż do powtórnego wypa- podstawie analizy TG-DTG-DTA stwierdzić, że były
lenia w temperaturze 850°C. Po wypaleniu w tej tem- wypalone >800°C lub ca 800°C.
peraturze następuje zagęszczenie czerepu (wzrost
gęstości pozornej i towarzyszące mu zmniejszenie
Wyniki analizy surowców
się porowatości otwartej oraz nasiąkliwości wodnej),
Surowce zostały pobrane przez M. Stasiak-Cyran.
oznacza to, że została przekroczona temperatura
Dwie próbki pochodzą z terenu nieczynnej obecnie cepierwotnego wypalania. Zakresy temperatur wypagielni w Rybitwach (ca 1,7 km od stanowiska 5 w Nielania zostały oszacowane jedynie dla dziesięciu prószawie Kolonii), jedna znad brzegu glinianki (próbbek. Trzy z nich były wypalone pierwotnie w zakresie
ka MD5602), druga z pomieszczeń cegielni (próbka
MD5603). Trzecia próbka to surowiec pobrany z tere33
Optymalne byłoby dla próbek wytypowanych po analizie TG- nu doliny rzeki Wyżnicy, z miejsca, gdzie do niedaw-DTG-DTA oznaczenie zawartości Fe2+ oraz Fe3+ celem precyzyjnena lokalni mieszkańcy doraźnie wykopywali glinę35.
go określenia, w jakiej mierze za barwę odpowiada Fe2+, a w jakiej
niepełne spalenie substancji organicznej (tego typu analizy były Wszystkie trzy surowce mają właściwości plastyczne,
wykonane np. dla dwóch grup ceramiki siwej z Płocka i wykazały, woda zarobowa wynosi: próbka MD5602 30,5 g

że za barwę jednej grupy odpowiedzialne jest Fe2+, a za barwę drugiej grupy głównie substancja organiczna).
34
Teq – ekwiwalentna temperatura pierwotnego wypalania.

35
Wszystkie informacje odnośnie do lokalizacji zostały przekazane przez M. Stasiak-Cyran.
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Ryc. 12. Wyniki analizy skupień wielu zmiennych zaprezentowane w formie dendrogramu. Analiza z użyciem: typ miary
odległości – odległość euklidesowa, klasteryzacja agregacyjna macierzy odległości typu average linkage, Z – standaryzowana macierz transformacji danych. Analiza wykonana z użyciem Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, V, Cr, Ni, Zn, Rb, Sr, Y
oraz Zr (zawartość pierwiastków oznaczona techniką WD-XRF). Zastosowano PROGRAM ClusCorr 98, program na licencji Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Leibniz Institute in Forschungsverbund Berlin e.V.
Fig. 12. Dendrogram presenting the results of multivariate cluster analysis. Analysis using Euclidean distance and average linkage aggregative clustering of distance, Z – scores transformation, using the following elements: Si, Ti, Al., Fe, Mn,
Mg, Ca, Na, K, V, Cr, Ni, Zn, Rb, Sr, Y and Zr (content of elements determined by WD-XRF). Analysis was carried out using
a licensed copy of the software package ClusCorr 98 obtained from the Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Leibniz Institute in Forschungsverbund Berlin e.V.

H2O/100 g gliny, próbka MD5603 29,0 g H2O/100 g
gliny, próbka MD5604 37,5 g H2O/100 g gliny (bardzo plastyczna glina). Wszystkie próbki mają szarawe
zabarwienie w stanie surowym zanikające całkowicie
dopiero po wypaleniu w 700°C w atmosferze utleniającej (wypalenie się substancji organicznej). Oznacza
to, że ceramika wykonana z tych surowców, wypalana w niepełnym dostępie tlenu, będzie miała barwę
szarą, szaro-brunatną związaną z właściwościami
gliny. Zabarwienie związane z przemianami fazowymi związków żelaza odpowiedzialne jest za zmianę
barwy próbek w kierunku beżowo-czerwonawym.
Barwy próbek wykonanych ze wszystkich trzech surowców są podobne po wypaleniu w temperaturach
do 1000°C (ryc. 11). Gliny z cegielni po wypaleniu
w wyższych temperaturach zmieniają barwę na czerwonawo-brunatną (MD5602) oraz czerwono-brunatną (MD5603). Surowiec z doliny Wyżnicy po wypaleniu w 1200°C ma barwę oliwkową, co jest związane
z obecnością homogenicznie rozproszonego w spoiwie węglanu wapnia. Interesujące jest, że ta silnie
plastyczna glina charakteryzuje się zawartością SiO2
– 79% oraz zawartością Al2O3 – 8% (tab. 3). Wysoka zawartość SiO2 związana jest z obecnością ziaren
kwarcu (w tym ziaren we frakcji 1–1,5 mm). Próbka
ta charakteryzuje się spoiwem typu MLT. Każda z próbek z cegielni ma inny typ spoiwa (MD5602 – SN36;
MD5603 – ovM), różnią się one również składem chemicznym (np. w zawartości MgO, CaO, Na2O, Fe2O3).
W przypadku próbek MD5603 oraz MD5604 maksymalną skurczliwość (koniec procesu spiekania) ob36
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SN (sintered matrix type) – spieczony typ spoiwa.

serwuje się po wypaleniu w 1150°C. W związku z prowadzeniem wypalania do 1200°C nie można określić
tej temperatury dla próbki MD5602.
Wnioski związane z proweniencją
Porównanie testu wypalania dla glin z wynikami
analizy MGR dla wyrobów ceramicznych wykazało,
że w przeciwieństwie do gliny z doliny Wyżnicy gliny
z terenu nieczynnej cegielni w Rybitwach są zbliżone ze względu na zachowanie termiczne oraz skład
chemiczny do większości fragmentów ceramiki znalezionych na stanowisku nr 5 w Nieszawie Kolonii.
Najbardziej zbliżone jest termiczne zachowanie gliny
MD5603 do fragmentów ceramiki należących do grupy MGR 3 (porównaj ryc. 2 oraz ryc. 11). Taki sam obraz uzyskujemy, wykonując wieloskładnikową analizę skupień37 uwzględniającą zawartość: Si, Ti, Al, Fe,
Mn, Mg, Ca, Na, K, V, Cr, Ni, Zn, Rb, Sr, Y oraz Zr (ryc.
12). Na rycinie 13 pokazany jest wykres dwuskładnikowy zawartości Cr względem zawartości Ti (w przeliczeniu na TiO2). Dwie próbki gliny z nieczynnej cegielni w Rybitwach mają podobną zawartość Ti oraz
Cr jak fragmenty ceramiki nr 6, 14, 17, 35 oraz 45.
Interesujące jest, że we wszystkich analizach grupujących w oddzielnej grupie jest próbka nr 32, w której
stwierdzono obecność poddanych obróbce termicznej intencjonalnie kruszonych fragmentów skał.
Biorąc pod uwagę zarówno skład chemiczny, jak
i termiczne zachowanie próbek ceramiki i porównanie ich z lokalnymi glinami zostały wyodrębnione
37

Patrz przypis nr 29.
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Ryc. 13. Wykres dwuskładnikowy. Zawartość TiO2 (% wagowy) względem zawartości Cr (ppm)
Fig. 13. Graph showing TiO2 content (% by weight) in relation to Cr content (ppm)

trzy grupy proweniencyjne (ryc. 14): 1) grupa reprezentująca wyroby lokalne, czyli ceramiczne wykonane z surowca zbliżonego do gliny z cegielni (gliny
MD5603); 2) wyroby regionalne, czyli o podobnej
charakterystyce geochemicznej, ale nienależące do
grupy chemicznej związanej z analizowanymi lokalnymi glinami; 3) wyroby mogące być importami spoza regionu38.

Ryc. 14. Liczebność próbek z podziałem na grupy MGR
oraz grupy proweniencyjne
Fig. 14. Numbers of samples divided into MGR-groups and
provenance groups

WNIOSKI KOŃCOWE
Przedstawione wnioski zostały wyciągnięte na
podstawie analizy małej próby i nie powinny być generalizowane, dopóki nie będzie ustalona korelacja
pomiędzy grupami surowcowo-technologicznymi
wynikającymi z analiz laboratoryjnych a pozostałymi
fragmentami ceramiki ze stanowiska. Na podstawie
wnikliwej analizy makroskopowej (po uprzednim
ustaleniu diagnostycznych parametrów makroskopowych wyróżniających grupy laboratoryjne) należałoby określić, jaki jest procentowy udział wszystkich
fragmentów ceramiki z Nieszawy Kolonii w opisanych
grupach MGR.
Na obecnym etapie badań można sformułować następujące wnioski:
1. Masa ceramiczna została dość jednorodnie wyrobiona w ramach poszczególnych naczyń.
2. Poszczególne wyroby różnią się pomiędzy sobą
zarówno recepturą, jak i sposobem wyrobienia masy
ceramicznej.
3. Do wyrobu mas ceramicznych wykorzystane
były bezwęglanowe zabarwione związkami żelaza
surowce plastyczne o zróżnicowanym składzie chemicznym i fazowym.
4. Ze względu na podobieństwa składu chemicznego i fazowego do lokalnych surowców wyodrębniono
grupy wyrobów lokalnych (26 próbek ceramiki), re38
Skład chemiczny różni się od składu ceramiki lokalnej, regionalnej oraz importowanej ze stanowiska Horodysko (Daszkiewicz,
Schneider 2016).

gionalnych (17 fragmentów) oraz importy spoza regionu (7 fragmentów ceramiki).
5. Z tego samego surowca ilastego zostało wykonanych 7 fragmentów lepionej ceramiki (grupa MGR 3).
Jest to grupa ceramiki lokalnej na stanowisku wykonana
z surowca zbliżonego do gliny z cegielni w Rybitwach.
6. Technologia fragmentów ceramiki wyróżniających się składem chemicznym nie wyróżnia się spośród pozostałych fragmentów.
7. Składniki domieszki nieplastycznej to głównie
fragmenty intencjonalnie pokruszonych skał. Być
może jest to technologia recyklingowa (wymagane są
badania porównawcze, np. porównanie składników
domieszki z analizowanymi przez L. Gazdę zabytkami kamiennymi.
8. Pierwotne wypalanie naczyń przeprowadzone
było w zakresie 700–900°C, większość analizowanych fragmentów była wypalona w temperaturze
800–850°C.
9. Fragmenty ceramiki o barwie brunatno-szarej/
czarnej wypalane były w niepełnym dostępie tlenu,
co spowodowało, że w czerepie pozostała niewypalona substancja organiczna. Czerepy o barwie szarej
były wypalane w atmosferze redukcyjnej. Makroskopowo w analizowanych próbkach, jak również w szlifach przezroczystych nie zaobserwowano śladów
świadczących o intencjonalnej domieszce organicznej. Substancja ta wydaje się naturalnie występująca
w złożu (jak np. w przebadanych trzech surowcach).
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10. Biorąc pod uwagę zarówno zachowanie termiczne, jak i skład chemiczny, glina pobrana z terenu
doliny Wyżnicy bardzo różni się od przeanalizowanych w ramach obecnego projektu 50 fragmentów

ceramiki znalezionych na stanowisku Nieszawa Kolonia. Glina ta (lub podobna) nie mogłaby być surowcem do wyrobu tych fragmentów ceramiki (nawet po
przesianiu przez sito czy szlamowaniu).

Nieszawa Kolonia, Roman Period pottery – technology and provenance studies
based on laboratory analysis
Summary
As part of a project entitled Nieszawa Kolonia Site 5, Opole
Lubelskie District. Interdisciplinary monography of a Roman
Period settlement, archeoceramological analysis was carried
out on 50 ceramic sherds selected by M. Stasiak-Cyran. A socalled down-up strategy was adopted allowing the number
of analyses performed to be kept to a minimum whilst also
including a suite of analyses designed to obtain a comprehensive description of the ceramic fabrics. Abridged MGRanalysis was carried out on all 50 sherds, fifteen fragments
underwent chemical analysis by WD-XRF, thin-sections
were prepared from three samples and ten samples underwent analysis to determine their physical ceramic properties (open porosity, water absorption and apparent density). Analysis was also carried out on three ceramic raw
materials provided by M. Stasiak-Cyran and estimates were
made of the original firing temperatures of eleven sherds. In
addition, the chemical composition of all of the sherds was
ascertained using a portable ED-XRF spectrometer (as part
of tests designed to examine the scope and limitations of
using this technique to investigate ancient pottery). These
analyses should be treated as a preliminary study – none of
the sherds underwent all of the analyses; only two analyses
– abridged MGR and pXRF – were carried out on each of the
50 sherds.
Abridged MGR-analysis revealed that all 50 ceramic
sherds were made from non-calcareous clays variously coloured by iron compounds (raw material type: NC). These
take on various shades of red-brown or brown-red fire when
fired at 1200°C. Thirty-four MGR-groups were identified
based on the sherds’ thermal behaviour. Twenty-four of
these groups are represented by a solitary sample. MGRgroup 3 is the most numerously represented, encompassing
seven samples. Products were made from this plastic raw
material both with and without the addition of non-plastic
inclusions.
The content of macroscopically visible inclusions ranges
from 1% to 20%. There was only one exception – a single
sample among the 50 analysed sherds with more than 20%
inclusions (content estimated at 30%). The inclusions are
very poorly sorted in 14% of all samples, poorly sorted in
34%, moderately sorted in 8%, well-sorted in 32% and very
well-sorted in 1% of all samples. Grain fraction in 24 of the
samples is >1 mm, eight of these samples featuring grains
in the >2 mm fraction. The nature of the grains indicates
that they represent intentionally crushed fragments of temper.
There is one notable sample which features a temper
(visible in thin-section under a polarising microscope)
comprising intentionally crushed fragments of heat-treated
rock such as granite and pegmatite.
The chemical composition of all 50 sherds was determined using p-XRF. Three measurements (in three different places) were made on fresh fracture surfaces of each
of the sherds. The precision of sampling as well as the ac-
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curacy and precision of measurement was tested. Average
sampling precision was less than 10% for Si, Ti, Al, Fe, Ca,
K, P, V, Zn, Rb, Sr, Zr, Nb and Ba (despite the presence of inclusions in the >1 mm fraction in 24 of the sherds). Average
sampling accuracy (tested by comparing with the results of
chemical composition determined using WD-XRF) was no
higher than 10% for Ti, Fe, Ca, Cr, Rb, Sr, Zr, Nb and Ba.
Comparing maximum and minimum coefficients of variation for measurement accuracy and measurement precision
indicates that in each sample the levels of only five elements
(Ti, Fe, Rb, Sr, Zr) were measured with less than 20% accuracy and precision. Multivariate cluster analysis, using
the averages of three pXRF measurements and the results
obtained by WD-XRF, shows that the same samples fall into
different clusters. In view of this, pXRF analysis can only
be used to a very limited extent to determine the chemical
composition of pottery from Nieszawa Kolonia.
Differences in chemical composition determined by WDXRF for melted samples after loss on ignition (preparation
by M.Daszkiewicz in ARCHEA, measurement by G. Schneider and A. Schleicher in GFZ Potsdam) are not large for individual samples. The samples differ, among other aspects,
in their levels of Na (sodium content expressed as Na2O
ranges from 0.36% to 1.42%), Ti (TiO2 0.52–0.95%) and
the trace elements V (70–128 ppm), Cr (61–131 ppm) and
Rb (94–203 ppm), the content of which is not correlated
with potassium content. Six samples have a phosphorus
content greater than 1%.The highest content was recorded
in sample 35 (3.23% P2O5) – eighteen times higher than
that noted, for example, in sample 10 (0.18% P2O5) which
also has an elevated Ba content. This is linked to the aging
process, or in other words the migration of elements within
the ceramic sherd during the time of its use and/or subsequent deposition in an archaeological context.
The open porosity, water permeability and apparent
density of 14 samples was determined before refiring (i.e.
using the original ceramic sherds), the same parameters
also being determined for six samples after refiring at the
sherd’s maximum density temperature. The original sherds
exhibit significant diversity, their open porosity ranging
from 19% to 33%, water absorption from 9.5% to 19% and
apparent density from 2.06 to 1.74 g/cm3. Maximum density occurs after firing at 1050°C or after firing at 1100°C.
Apparent density ranges from 2.00 to 2.29 g/cm. Both before and after refiring there is no correlation between open
porosity levels and the quantity of non-plastic ingredients
as well as the size of macroscopically visible pores. The only
exception is the sample with the greatest open porosity of
all the samples analysed; this sample features solitary elongated pores measuring 2.5–3.5 mm.
Viewed in cross-section, most of the 50 analysed ceramic sherds are brown-grey, grey-black or grey throughout. A brown-grey or black core of various thickness can be
seen in some of the samples. After refiring at 400°C in an
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oxidising atmosphere the colour changes to pale grey; this
grey colour fades after refiring at 600°C. This is associated
with the combustion of organic matter. This is implied by
the results of TG-DTG-DTA analysis performed on samples
which are brown-grey/black and grey in cross-section. At
200–600°C samples which were brown-grey/black in crosssection exhibited a ca 3% loss of mass, whilst the loss of
mass of a sample which was grey in cross-section amounted
to 1.4%. The TG curve for a control sample which was red
in cross-section exhibited only a minimal loss of mass at
200–400°C (0.7%), with no changes in sample mass being
noted at higher temperatures (up to 700°C).
Equivalent original firing temperatures (Teq) were estimated based on changes to the sherd during refiring (MGRanalysis, K-H analysis, TG-DTG-DTA analysis). Firing temperature ranges were only estimated for eleven samples.
Three of these had originally been fired at 800–850°C, one
sample each having been fired at 800–900°C, 700–750°C,
and c. 750°C respectively. In the case of five samples, based

on TG-DTG-DTA analysis, it was only possible to ascertain
that they had been fired at >800°C or c. 800°C.
Comparison of firing tests carried out on local clays with
the results of MGR-analysis carried out on ceramic sherds
revealed that, in contrast to clay from the Wyżnica valley,
clays from the disused brickworks in Rybitwy are similar in
terms of their thermal behaviour and chemical composition
to pottery recovered from Nieszawa Kolonia Site 5. Taking
into account both the chemical composition and thermal
behaviour of the ceramic samples and comparing them
with local clays led to the identification of three provenance
groups: a group representing local products, i.e. ceramics
made from a raw material similar to the clay from the brickworks (26 sherds); regional products, i.e. ceramics which
have similar geochemical characteristics but do not belong
to the same chemical group associated with the analysed
local clays (17 sherds); ceramics potentially imported from
outside the region (six sherds).
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Wyniki badań metaloznawczych przedmiotów żelaznych
oraz składu chemicznego zabytków ze stopu miedzi ze stanowiska 5
w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie
W ramach projektu badawczego pt. „Nieszawa Kolonia, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego”

przeprowadzono specjalistyczne analizy kilkudziesięciu zabytków wykonanych z różnych surowców,
w tym z miedzi i jej stopów oraz żelaza.

Badania metaloznawcze przedmiotów żelaznych
Do badań metaloznawczych wybrano dziewięć
przedmiotów żelaznych o różnym przeznaczeniu
z cmentarzyska w Nieszawie Kolonii. Wśród nich
znalazło się dłuto bądź przecinak, dwa krzesiwa typu
Żerniki Wielkie (tabl. LXXVIII: 3, XCIX: 7), fragment
pilnika (tabl. LXXIV: 3), ogniwo od wędzidła (tabl.
XCIX: 9), nit żelazny (tabl. XCI: 2), tok włóczni (tabl.
LXVI: 6), fragment masywnego narzędzia, być może
kroju (tabl. XCVI: 2), i zapewne fragment krzesiwa1
(tabl. LXXI: 2). Celem analizy było przede wszystkim
określenie zróżnicowania technologicznego wykonania wybranych zabytków. Przy ich wyborze starano
się kierować dobrym stanem zachowania, tak aby

wyniki były jak najbardziej obiektywne.
Metody badań
Pobrane do badań metaloznawczych próbki z wybranych zabytków oznaczono numerami od 1 do 9
i zatopiono w żywicy epoksydowej. Następnie poddano je szlifowaniu oraz polerowaniu, przy użyciu
past diamentowych o różnej gradacji (9 µm–1 µm).
Uzyskane w ten sposób zgłady metalograficzne wytrawiono 4 proc. nitalem (roztwór kwasu azotowego
w alkoholu), ujawniając w ten sposób mikrostrukturę
próbek żelaznych. Obserwacje makro- i mikrostruktury próbek przeprowadzono przy użyciu mikroskopu optycznego Leica DMLM. Do obserwacji przełomu krzesiwa (próbka nr 9) wykorzystano mikroskop
skaningowy typu Tescan–Vega Super 3 o zwiększonej
głębi ostrości obrazowania i zmiennej próżni. Zawartość węgla w badanych próbkach oceniono na podstawie obserwacji mikroskopowej. Pomiar twardości metalu próbek wykonano metodą Vickersa, przy
stałym obciążeniu 10 kG, a każdy wynik jest średnią
z kilku pomiarów. Uzyskane wyniki badań przedstawiono na rycinach od 1 do 22.
1
W inwentarzu zabytków ze stanowiska w Nieszawie Kolonii
zabytek ten figuruje jako okucie końca pasa. Jednak ze względu na
technologię wykonania należy raczej przyjąć, iż jest to uszkodzone
krzesiwo.

244

Fragment narzędzia dłuta lub przecinaka,
nr inw. XXIII/3132 (próbka nr 1)
Próbka nr 1 do badań metaloznawczych pobrana została z ostrza narzędzia (ryc. 1A), a wykonany zgład2 metalograficzny obejmował cały przekrój
zabytku. Makroskopowy obraz zgładu próbki wraz
z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–4) oraz
pomiarami twardości HV10 ilustruje ryc. 1B. W pobliżu krawędzi ostrza narzędzia, jak i w pewnej od niej
odległości, dominuje mikrostruktura martenzytyczna
(ryc. 1C–F), która jest charakterystyczna dla stali obrabianej cieplnie, tj. zahartowanej. Natomiast nieco
dalej od krawędzi, gdzie szybkość chłodzenia hartowniczego była mniejsza (miejsce 3), w mikrostrukturze
ostrza obok martenzytu występuje również troostyt
i ferryt (ryc. 2A–B). Z kolei w miejscu 4, położonym
najdalej od krawędzi ostrza narzędzia, mikrostruktura obok troostytu, ferrytu i śladów martenzytu
zawiera również miejscami perlit oraz wydzielenia
tzw. siatkowych mikrostruktur. Powstały one zapewne podczas krzepnięcia lokalnych obszarów nadtopionych (ciekłych), powstałych w czasie obróbki
kowalskiej (ryc. 2C–F). Obszary nadtopione różniły
się od pozostałych najprawdopodobniej większą zawartością węgla i fosforu, a tym samym miały niższą
temperaturę topnienia niż reszta materiału. Lokalne
pęknięcie, obserwowane przy powierzchni ostrza
w miejscu 2, może mieć natomiast związek z kuciem
lub procesem hartowania narzędzia (ryc. 1F). Widoczne w mikrostrukturze zabytku wtrącenia żużla
mają budowę jedno- i wielofazową oraz są zróżnicowane co do wielkości i kształtu (ryc. 1E oraz ryc. 2F).
Twardość metalu badanego narzędzia zmierzona
w pobliżu krawędzi tnącej jest bardzo wysoka i wynosi 755 HV10, a w miarę oddalania od niej znacznie
się obniża i przyjmuje wartości od 478 do 226 HV10.

2
Zgład, czyli przygotowany przez wypolerowanie i wytrawienie preparat, gotowy do badań i obserwacji mikroskopowych.
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Technologia

Badane dłuto, czy też przecinak, wykute zostało
najprawdopodobniej z jednego kawałka twardej stali
dymarskiej, nierównomiernie nawęglonej, w zakresie zawartości węgla od 0,6–0,76%, o lokalnie podwyższonej zawartości fosforu. Bardzo dużą twardość
ostrza narzędzia uzyskano, stosując zabieg miejscowego hartowania, w tym przypadku krawędzi tnącej.
Świadczy to o znacznej wiedzy i umiejętnościach wykonującego je kowala.

Krzesiwo typu Żerniki Wielkie, nr inw. XXIII/3222
(próbka nr 2)
Próbka nr 2 do badań metaloznawczych pobrana
została z uszkodzonego krzesiwa (nr inw. XXIII/3222),
z końca uchwytu i objęła cały jego przekrój poprzeczny
(ryc. 3A). Makroskopowy obraz zgładu wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–5) oraz pomiarami
twardości HV10 ilustruje ryc. 3B. Na całej powierzchni próbki dominuje drobnoziarnista mikrostruktura
ferrytyczna, lokalnie słabo nawęglona do ok. 0,1% C,

Ryc. 1. Fragment narzędzia (dłuto lub przecinak), nr inw. XXIII/3132 (próbka nr 1): A – miejsce pobrania próbki 1; B – obraz przekroju wzdłużnego próbki pobranej z ostrza narzędzia wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–4) oraz
pomiarami twardości HV10; C – zahartowana krawędź tnąca narzędzia, miejsce 1; d, e – mikrostruktura martenzytyczna
oraz wtrącenia żużla w pobliżu krawędzi tnącej, miejsce 1; F – skorodowane pęknięcie w ostrzu, miejsce 2
Fig. 1. Tool fragment (chisel or cutter), inventory no XXIII/3132, (sample 1): A – place of taking the sample 1; B – image
of the longitudinal diameter of the sample taken from the tool blade with places of microscopic observations (1–4) and
measurements of hardness HV10; C – hardened cutting edge of the tool, place 1; d, e – martensitic microstructure and slag
inclusions next to the cutting edge, place 1; F – corroded crack at the blade, place 2
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Ryc. 2. Mikrostruktura w ostrzu narzędzia, nr inw. XXIII/3132, (próbka nr 1): a, b – martenzyt, troostyt oraz ferryt
w miejscu 3; C – wygląd mikrostruktury na grubości ostrza w miejscu 4; D – troostyt, ferryt, ślady martenzytu oraz „siatkowe mikrostruktury” powstałe podczas krzepnięcia lokalnych obszarów ciekłych, obszar 4a w miejscu 4; E – perlit, ferryt
oraz „siatkowe mikrostruktury”, obszar 4b w miejscu 4; F – ferryt, troostyt, ślady martenzytu oraz wtrącenia żużla, obszar
4c w miejscu 4
Fig. 2. Microstructure of the tool blade, inventory no XXIII/3132, (sample 1): A, B – martensite, troostite and ferrite in
place 3; C – view of microstructure in the thickness of the blade in place 4; D – troostite, ferrite, traces of marteniste and
“netlike microstructures” incurred during solidification of local liquid areas, area 4a in place 4; E – pearlite, ferrite and
“netlike microstructures”, area 4b in place 4; F – ferrite, troostite, traces of martensite and slag inclusions, area 4c in place 4

w której miejscami obserwuje się też obszary o budowie bainitycznej, świadczące o szybkim chłodzeniu narzędzia zapewne tuż po jego odkuciu (ryc. 3C, E oraz
ryc. 4). Natomiast przy zewnętrznych powierzchniach,
w miejscach nieuszkodzonych przez korozję, zachowała się ciemno wytrawiona warstwa, której mikrostruktura składa się z martenzytu i bainitu. Gradient
węgla od powierzchni zewnętrznej do środka próbki
widoczny w ciemnej warstwie oraz jej mikrostruktura
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wskazują jednoznacznie na celowy zabieg nawęglania,
a następnie hartowania krzesiwa już po jego wykuciu.
Widoczne w mikrostrukturze liczne wtrącenia żużla
mają budowę jedno- i wielofazową oraz są zróżnicowane co do wielkości i kształtu (ryc. 4C–F). Twardość
metalu badanego zabytku zawiera się w granicach od
144 HV10 do 152 HV10, a w warstwie zewnętrznej (nawęglonej i hartowanej) wzrasta nawet do 340 HV10.
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Ryc. 3. Krzesiwo, nr inw. XXIII/3222 (próbka nr 2): A – miejsce pobrania próbki; B – obraz przekroju poprzecznego próbki
pobranej z uchwytu przekłuwacza wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–5) oraz pomiarami twardości HV10;
C – mikrostruktura na przekroju krzesiwa w miejscu 1; D – nawęglona i zahartowana warstwa przy powierzchni, obszar
1a w miejscu 1; E – mikrostruktura ferrytyczna oraz ślady bainitu, obszar 1b w miejscu 1
Fig. 3. Fire-steel, inventory no XXIII/3222 (sample 2): A – place of taking the sample; B – image of the cross section of the
sample taken from the handle of the piercer with places of microscopic observations (1–5) and measurements of hardness HV10; C – microstructure on the cross section of the fire-steel in place 1; D – carbnonised and hardened layer at the
surface, area 1a in place 1; E – ferritic microstructure and traces of bainite, area 1b in place 1

Technologia

Badane krzesiwo wykonane zostało najprawdopodobniej z jednego kawałka żelaza o podwyższonej
zawartości fosforu, zawierającego też lokalne obszary
nawęglone do ok. 0,1% C. Po wykuciu zabytek poddano zabiegowi nawęglania, a następnie obrobiono
cieplnie, tj. zahartowano. Obróbka ta spowodowała powstanie twardej warstwy na jego powierzchni, a tym samym zapewniła odpowiednie własności
użytkowe.

Krzesiwo typu Żerniki Wielkie, nr inw. XXIII/4734
(próbka nr 3)
Próbka nr 3 do badań metaloznawczych, pochodząca z drugiego krzesiwa (nr inw. XXIII/4734), pobrana
została także z uchwytu i objęła cały jego przekrój
poprzeczny (ryc. 5A). Makroskopowy obraz zgładu
wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–3)
oraz pomiarami twardości HV10 ilustruje ryc. 5B. Na
całym badanym przekroju próbki mikrostruktura zabytku składa się z ferrytu, martenzytu oraz troostytu,
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Ryc. 4. Krzesiwo, nr inw. XXIII/3222 (próbka nr 2): A – ferryt oraz ślady bainitu, obszar 1c w miejscu 1; B – mikrostruktura
ferrytyczna oraz ślady bainitu w miejscu 2; C – mikrostruktura na grubości krzesiwa w miejscu 3; D – drobnoziarnisty ferryt oraz wtrącenia żużla w miejscu 3; E – nawęglona i zahartowana warstwa przy powierzchni w miejscu 4; F – nawęglona
i zahartowana warstwa przy powierzchni krzesiwa oraz wtrącenia żużla w miejscu 5
Fig. 4. Fire-steel, inventory no XXIII/3222 (sample 2): A – ferrite and traces of bainite, area 1c in place 1; B – ferritic microstructure and traces of bainite in place 2; C – microstructure in the thickness of the fire-steel in place 3; D – fine-grained
ferrite and slag inclusions in place 3; E – carbonized and hardened layer at the surface in place 4; F – carbonized and hardened layer at the surface of the fire-steel and slag inclusion in place 5

co oznacza, że materiał krzesiwa w stanie wyjściowym miał strukturę ferrytyczno-perlityczną, a proces
jego hartowania przeprowadzono, nagrzewając już
gotowe narzędzie do zakresu temperatur Ac1–Ac3, tj.
727°–912°C (ryc. 5C–E, ryc. 6 oraz ryc. 7). W powyższym zakresie temperatur krzesiwo nie było w całości
zaustenityzowane, dlatego zahartowały się w nim tylko obszary, które w stanie wyjściowym były perlitem,
gdzie perlit przemienił się w austenit. Obserwowana
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przy powierzchniach struktura pasmowa (ryc. 5C
oraz ryc. 7A, E) ma zarówno związek ze znacznym
stopniem przekucia wyrobu, jak też z obecnością
fosforu w jego materiale (ryc. 6D, F oraz ryc. 7B, D),
który również wpływa na pasmowe rozmieszczenie
węgla w austenicie. Bardzo liczne wtrącenia żużla
w materiale mają budowę jedno- i wielofazową oraz
są zróżnicowane co do wielkości i kształtu (ryc. 5C,
E, ryc. 6 oraz ryc. 7). Twardość metalu użytego do
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Ryc. 5. Krzesiwo, nr inw. XXIII/4734 (próbka nr 3): A – miejsce pobrania próbki 3; B – obraz przekroju poprzecznego
próbki 3 pobranej z uchwytu krzesiwa wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–3) oraz pomiarami twardości
HV10; C – mikrostruktura oraz duże wtrącenia żużla w miejscu 1, obszary 1a oraz 1c mają budowę pasmową; D, E – ferryt,
martenzyt, troostyt oraz wtrącenia żużla, obszar 1a (środkowy) w miejscu 1
Fig. 5. Fire-steel, inventory no XXIII/4734 (sample 3): A – place of taking sample 3; B – image of the cross section of
sample 3 taken from the handle of the fire-steel with places of microscopic observation (1–3) and measurements of hardness HV10; C – microstructure and big slag inclusions in place 1, areas 1a and 1c have a band structure; D, E – ferrite,
martenzite, troostite and slag inclusions, area 1a (middle) in place 1

wykucia krzesiwa w miejscach o strukturze pasmowej wynosi od 174 HV10 do 199 HV10. W okolicach
środka, na przekroju krzesiwa, kształtuje się na poziomie od 150–156 HV10, z kolei przy krawędziach
bocznych osiąga wartości 203–218 HV10.
Technologia

Badane krzesiwo wykonane zostało najprawdopodobniej z jednego kawałka miękkiej stali ferrytyczno-perlitycznej o zawartości węgla 0,1–0,3% C
i podwyższonej zawartości fosforu, którego obecność
w metalu potwierdzają obserwowane w ferrycie liczne jamki trawienia (ryc. 6d). Po wykuciu krzesiwo na-

grzano najprawdopodobniej do zakresu temperatur
Ac1–Ac3, tj. 727°–912°C, i następnie zahartowano. Zabieg ten znacząco podniósł twardość metalu zabytku
i nadał mu pożądane własności użytkowe.
Fragment pilnika, nr inw. XXIII/2737 (próbka nr 4)
Próbka do badań metaloznawczych pobrana została z ułamanego końca pilnika (nr inw. XXIII/2737)
i objęła cały jego przekrój poprzeczny (ryc. 8A). Makroskopowy obraz zgładu wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–4) oraz pomiarami twardości
HV10 ilustruje ryc. 8B. Na całym badanym przekroju
pilnika występuje mikrostruktura perlityczna, odpo-
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wiadająca stali twardej o zawartości węgla 0,76% C
(ryc. 8C–E oraz ryc. 9). Obserwowane przy powierzchniach pęknięcia mają zapewne związek z procesem jego kucia (ryc. 9C, D). Widoczne w mikrostrukturze metalu ciemne wtrącenia żużla są głównie
jednofazowe oraz zróżnicowane pod względem wielkości i kształtu (ryc. 8D oraz ryc. 9B, E). Twardość

metalu z którego wykonano pilnik, jest stosunkowo
wysoka i kształtuje się na poziomie 273–281 HV10.
Technologia

Badany pilnik wykonany został najprawdopodobniej z jednego kawałka twardej stali perlitycznej,
równomiernie nawęglonej. Zachowany fragment nie
pozwala jednak nic powiedzieć o przypuszczalnej ob-

Ryc. 6. Krzesiwo, nr inw. XXIII/4734 (próbka nr 3): A, B – struktura pasmowa składająca się z przemiennych warstw ferrytu oraz martenzytu z troostytem, obszar 1b w miejscu 1; C – warstwa martenzytu z troostytem, obszar 1b w miejscu 1;
D – warstwa ferrytu z jamkami trawienia, świadczącymi o lokalnie podwyższonej zawartości fosforu w ferrycie, obszar 1b
w miejscu 1; E – struktura pasmowa składająca się z przemiennych warstw ferrytu oraz martenzytu z troostytem, obszar 1c w miejscu 1; F – warstwa ferrytu z jamkami trawienia oraz wtrącenia żużla, obszar 1c w miejscu 1
Fig. 6. Fire-steel, inventory no XXIII/4734 (sample 3): A, B – band structure consisting of interweaving layers of ferrite
and martensite with troostite, area 1b in place 1; C – layer of martensite with troostite, area 1b in place 1; D – layer of ferrite with etching holes pointing to a locally increased ratio of phosphorus in ferrite, area 1b in place 1; E – band structure
consisting of interweaving layers of ferrite and martensite with troostite, area 1c in place 1; F – layer of ferrite with etching
holes and slag inclusions, area 1c in place 1
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róbce cieplnej pilnika, tj. hartowaniu i odpuszczaniu,
która mogła mieć miejsce w odłamanej części narzędzia. Należy natomiast podkreślić, że dobór materiału wysokowęglowego na pilnik jednoznacznie wskazuje na świadome działanie kowala.

Fragment wędzidła, nr inw. XXIII/4723 (próbka nr 5)
Badaniom metaloznawczym (próbka nr 5) poddano także fragment wędzidła końskiego (nr inw.
XXIII/4723). Pobrana próbka pochodziła z ułamanego końca ogniwa wędzidła i objęła cały jego przekrój
poprzeczny (ryc. 10A). Makroskopowy obraz zgładu
wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–2)
oraz pomiarami twardości HV10 przedstawiono na

Ryc. 7. Krzesiwo, nr inw. XXIII/4734 (próbka nr 3): A – mikrostruktura na grubości uchwytu krzesiwa w miejscu 2;
B – warstwy ferrytu z jamkami trawienia oraz martenzyt z troostytem, obszar 2a w miejscu 2; C – ferryt, martenzyt, troostyt oraz wtrącenia żużla, obszar 2b (środkowy) w miejscu 2; D – warstwy ferrytu z jamkami trawienia oraz martenzyt
z troostytem, obszar 2c w miejscu 2; E – mikrostruktura krzesiwa w miejscu 3; F – ferryt, martenzyt, troostyt oraz wtrącenia żużla, obszar 3a w miejscu 3
Fig. 7. Fire-steel, inventory no XXIII/4734 (sample 3): A – microstructure at the thickness of the handle of the fire-steel
in place 2; B – layers of ferrite with etching holes and martensite with troostite, area 2a in place 2; C – ferrite, martensite,
troostite and slag inclusions, area 2b in place; D – layers of ferrite with etching holes and martensite with troostite, area 2c
in place 2; E – microstructure of the fire-steel in place 3; F – ferrite, martensite, troostite and slag inclusions, area 3a in
place 3
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ryc. 8B. Dodatkowo na zdjęciu zgładu próbki, czerwonymi liniami pokazano przebieg zgrzein pomiędzy wyraźnie rozdzielonymi partiami materiału: A,
B, C oraz D, z którego wykonano badane wędzidło
(ryc. 10B). Na przekroju ogniwa w partii B oraz C dominuje drobnoziarnista mikrostruktura ferrytyczno-perlityczna, odpowiadająca stali miękkiej, o zawartości węgla od 0,1 do 0,3% C (ryc. 10C–E; 11C–F oraz
12C–F). Natomiast kawałek A wykonany jest z żelaza
o strukturze gruboziarnistego ferrytu, w którym widoczne są też miejscami tzw. jamki trawienia oraz obszary o strukturze widmowej (ghost), wskazujące na
lokalnie podwyższoną zawartość fosforu (ryc. 11A–

B). Z kolei największe nawęglenie na przekroju próbki obserwuje się w kawałku D. Jego mikrostruktura
składa się z perlitu i przerywanej siatki ferrytu, co
odpowiada strukturze stali twardej o zawartości węgla od 0,6 do 0,7% C (ryc. 12A–B). W poszczególnych
kawałkach wędzidła występują liczne wtrącenia żużla jedno- i wielofazowe, znacznie zróżnicowane pod
względem wielkości i kształtu (ryc. 10C–E; 11A, C–F
oraz 12D–F). Twardość metalu wędzidła zmierzona
w kawałku żelaznym A wynosi 177 HV10, w kawałkach ze stali miękkiej B i C przyjmuje odpowiednio
wartości 101 HV10 oraz 111 HV10, a w kawałku ze
stali twardej kształtuje się na poziomie 210 HV10.

Ryc. 8. Fragment pilnika, nr inw. XXIII/2737 (próbka nr 4): A – miejsce pobrania próbki 4; B – obraz przekroju poprzecznego wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–4) oraz pomiarami twardości HV10; C – mikrostruktura na grubości pilnika w miejscu 1; D – mikrostruktura perlityczna, ślady ferrytu oraz wtrącenia żużla, obszar 1a w miejscu 1;
E – mikrostruktura perlityczna, obszar 1b w miejscu 1
Fig. 8. Fragment of a file, inventory no XXIII/2737 (sample 4): A – place of taking sample 4; B – image of cross section with
places of microscopic observations (1–4) and measurements of hardness HV10; C – microstructure at the thickness of the
file in place 1; D – pearlitic microstructure, traces of ferrite and slag inclusions, area 1a in place 1; E – pearlitic microstructure, area 1b in place 1
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Technologia

Badane wędzidło wykonane zostało zapewne
z wcześniej przygotowanej porcji materiału dymarskiego, na którą złożyły się cztery mniejsze kawałki
metalu, które zgrzano razem. W skład ich wchodził
fragment żelaza o podwyższonej zawartości fosforu
(A), dwa kawałki ze stali miękkiej (B oraz C) oraz
fragment ze stali twardej (D). Duże zróżnicowanie
składu chemicznego poszczególnych kawałków użytych do wykucia wędzidła sugeruje jego przygotowa-

nie prawdopodobnie z resztek metalu, jakim dysponował w warsztacie wykonujący go kowal.
Nit żelazny, nr inw. XXIII/4194 (próbka nr 6)
Próbka nr 6 do badań metaloznawczych (nr inw.
XXIII/4194) została pobrana z nitu, z jego ułamanego
końca, i objęła cały przekrój poprzeczny (ryc. 13A).
Makroskopowy obraz przygotowanego zgładu wraz
z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–3) oraz
pomiarami twardości HV10 ilustruje ryc. 13B. Drobno-

Ryc. 9. Fragment pilnika, nr inw. XXIII/2737 (próbka nr 4): A, B – mikrostruktura perlityczna, ślady ferrytu oraz wtrącenia
żużla w miejscu 2; C – utlenione pęknięcie przy powierzchni pilnika w miejscu 3; D – mikrostruktura na grubości pilnika
w miejscu 4, przy lewej powierzchni widoczne następne pęknięcie; E – duże wtrącenia żużla na tle perlitu, obszar 4a
w miejscu 4; F – mikrostruktura perlityczna, obszar 4b w miejscu 4
Fig. 9. Fragment of a file, inventory no XXIII/2737 (sample 4): A, B – pearlitic microstructure, traces of ferrite and slag
inclusions in place 2; C – oxidized crack at the surface of the file in place 3; D – microstructure at the thickness of the file
in place 4, another crack visible on the left of the area; E – big slag inclusions on the background of pearlite, area 4a in
place 4; F – pearlitic microstructure, area 4b in place 4
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ziarnista mikrostruktura na przekroju nitu zmienia się
od ferrytycznej typowej dla żelaza (ryc. 13C oraz 14A, B,
E), poprzez ferrytyczno-perlityczną odpowiadającą stali
miękkiej o zawartości węgla 0,1–0,2% C (ryc. 13C–D),
aż do perlityczno-ferrytycznej i perlitycznej (0,6–0,76%
C), typowej dla stali twardej (ryc. 13E oraz 14C–D, F).
W strukturze ferrytycznej próbki występują też miejscami wydzielenia fosforków, których obecność świadczy
o lokalnie podwyższonej zawartości fosforu w metalu
(ryc. 14A). Widoczne w mikrostrukturze badanej próbki liczne wtrącenia żużla o budowie jedno- i wielofazo-

wej są zróżnicowane pod względem wielkości i kształtu
oraz tworzą lokalne skupiska (ryc. 13C oraz 14A–B, E).
Twardość metalu nitu jest dość wysoka w miejscach żelaznych i wynosi 176 HV10, natomiast w obszarach stalowych (w zależności od zawartości węgla) zmienia się
od 155 HV10 do 265 HV10.
Technologia

Badany nit został wykonany zapewne z jednego
kawałka miękkiej stali ferrytyczno-perlitycznej o zawartości węgla 0,1–0,3% C i podwyższonej zawartości
fosforu. Mikrostruktura nitu nie jest jednak równo-

Ryc. 10. Ogniwo wędzidła, nr inw. XXIII/4723 (próbka nr 5): A – miejsce pobrania próbki; B – obraz przekroju poprzecznego próbki wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–2) oraz pomiarami twardości HV10 (czerwonymi liniami
pokazano przebieg zgrzein pomiędzy kawałkami: A, B, C oraz D); C – mikrostruktura na przekroju poprzecznym wędzidła
w miejscu 1; D, E – drobnoziarnista mikrostruktura ferrytyczno-perlityczna, obszar 1a w miejscu 1 (kawałek C)
Fig. 10. A chain link from a bit, inventory no XXIII/4723 (sample 5): A – place of taking the sample; B – image of cross section of the sample with places of microscopic observations (1–2) and measurements of hardness HV10 (red lines show the
course of welds between separate fragments: A, B, C, and D); C – microstructure at the cross section of the bit in place 1;
D, E – fine-grained ferrite-pearlitic microstructure, area 1a in place 1 (fragment C)
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miernie nawęglona, stąd na przekroju próbki występują też miejsca stalowe wyżej węglowe, co należy wiązać
z dymarskim sposobem otrzymywania żelaza, które
w swojej masie było dość niejednorodne i w znacznym
stopniu zanieczyszczone wtrąceniami żużla.
Tok broni drzewcowej,
nr inw. XXIII/2572 (próbka nr 7)
Próbka nr 7 do badań metaloznawczych toku
(nr inw. XXIII/2572) pobrana została z jego końca
i objęła cały przekrój poprzeczny (ryc. 15A). Ma-

kroskopowy obraz zgładu próbki wraz z miejscami
obserwacji mikroskopowych (1–8) oraz pomiarami
twardości HV10 ilustruje ryc. 15B. Na całym badanym
przekroju toku, w miejscach obserwacji 2–8, dominuje mikrostruktura ferrytyczna z widmową strukturą
(ghost), typową dla żelaza o podwyższonej zawartości fosforu (ryc. 16B–F oraz 17). Jedyny obszar
nawęglony na próbce, do wartości ok. 0,5–0,6% C,
występuje w miejscu obserwacji 1. Mikrostruktura
w tym obszarze składa się z bainitu, troostytu oraz
siatki ferrytu o budowie Widmanstättena, co wskazu-

Ryc. 11. Ogniwo wędzidła, nr inw. XXIII/4723 (próbka nr 5): A, B – ferryt, jamki trawienia oraz widmowa struktura
„ghost”, obszar 1b w miejscu 1 (kawałek A); C, D – drobnoziarnista mikrostruktura ferrytyczno-perlityczna oraz wtrącenia
żużla, obszar 1c w miejscu 1 (kawałek B); E, F – drobnoziarnista mikrostruktura ferrytyczno-perlityczna oraz wtrącenia żużla, obszar 1d w miejscu 1 (kawałek C)
Fig. 11. A chain link from a bit, inventory no XXIII/4723 (sample 5): A, B – ferrite, etching holes and a “ghost” structure,
area 1b I place 1 (fragment A); C, d – fine-grained ferrite-pearlitic microstructure and slag inclusions, area 1c in place 1
(fragment B); E, F – fine-grained ferrite-pearlitic microstructure and slag inclusions, area 1d in pace 1 (fragment C)
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je na szybkie chłodzenie toku zaraz po jego wykuciu
(ryc. 16C–E).
Widoczne w mikrostrukturze próbki liczne wtrącenia żużla, o budowie jedno- i wielofazowej są
zróżnicowane pod względem wielkości i kształtu
(ryc. 15D, 16A, C, F oraz 17), a w jej środku tworzą
znaczną nieciągłość materiałową (ryc. 15B). Twardość metalu toku w miejscach żelaznych o podwyż-

szonej zawartości fosforu jest wyraźnie wysoka i zawiera się w granicach od 167 HV10 do 207 HV10.
Natomiast w obszarze stalowym wynosi 232 HV10.
Technologia

Badany tok został wykonany zapewne z jednego
kawałka żelaza o podwyższonej zawartości fosforu,
zawierającego też lokalny obszar nawęglony od 0,5

Ryc. 12. Ogniwo wędzidła, nr inw. XXIII/4723 (próbka nr 5): A – jasna linia zgrzeiny, obszar 1e w miejscu 1 (kawałek D);
B – perlit oraz resztki siatki ferrytu, obszar 1e w miejscu 1 (kawałek D); C – zróżnicowana wielkość ziarna ferrytu w miejscu 2 (kawałek C); D – ślady perlitu na granicach ziaren ferrytu, obszar 2a w miejscu 2; E – drobnoziarnista mikrostruktura
ferrytyczno-perlityczna, obszar 2b w miejscu 2; F – drobnoziarnista mikrostruktura ferrytyczno-perlityczna oraz wtrącenia żużla, obszar 2c w miejscu 2
Fig. 12. A chain link from a bit, inventory no XXIII/4723 (sample 5): A – light line of the welding course, area 1e in place 1
(fragment D); B – pearlite and remnants of a ferrite net, area 1e in place 1 (fragment D); C – diversified size of ferrite grain
in place 2 (fragment C); D – traces of pearlite at the grain boundaries of ferrite, area 2a in place 2; E – fine-grained ferritepearlitic microstructure, area 2b in place 2; F – fine-grained ferrite-pearlitic microstructure and slag inclusions, area 2c in
place 2
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do 0,6% C. Po wykuciu tylec toku poddano zabiegowi
hartowania. Obróbka ta spowodowała, że w obszarze
nawęglonym wydzieliły się iglaste produkty rozpadu
austenitu, a w ferrycie dobrze uwidoczniła się widmowa struktura (ghost). Znaczna twardość materiału
sprawia, że jego wytwórca nadał mu pożądane własności użytkowe.
Fragment narzędzia, zapewne kroju,
nr inw. XXIII/4535 (próbka nr 8)
Próbka nr 8 do badań z masywnego narzędzia,
zapewne kroju (nr inw. XXIII/4535), pobrana zo-

stała z jego końca i objęła cały przekrój poprzeczny (ryc. 18A). Makroskopowy obraz zgładu próbki
wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–6)
oraz pomiarami twardości HV10 przedstawiono na
ryc. 18B. Dodatkowo na obrazie zgładu próbki czerwonymi liniami zaznaczono przebieg zgrzeiny pomiędzy dwoma kawałkami materiału oznaczonymi jako
A i B. Prawie na całej powierzchni przekroju narzędzia, w kawałkach A oraz B (miejsca obserwacji 1–4),
występuje mikrostruktura ferrytyczna z widmową
strukturą „ghost”, typową dla żelaza o podwyższonej
zawartości fosforu (ryc. 18C–E oraz 19A–C). Jedy-

Ryc. 13. Nit z miejscowości Nieszawa Kolonia, pow. Opole Lubelskie, nr inw. XXIII/4194 (próbka nr 6): A – miejsce pobrania próbki; B – obraz przekroju poprzecznego próbki wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–3) oraz pomiarami
twardości HV10; C – zmiana mikrostruktury na grubości nitu w miejscu 1; D – kolonie perlitu na granicach ziaren ferrytu,
obszar 1a w miejscu 1; E – perlit z iglastymi wydzieleniami ferrytu Widmanstättena, obszar 1b w miejscu 1
Fig. 13. A rivet, inventory no XXIII/4194 (sample 6): A – place of taking the sample; B – image of cross section of the
sample with places of microscopic observations (1–3) and measurements of hardness HV10; C – change in microstructure
at the thickness of the rivet in place 1; D – pearlite colonies at the grain boundaries of ferrite, area 1a in place 1; E – pearlite
with needle-shaped separations of Widmanstätten ferrite, area 1b in place 1
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ne niewielkie obszary nawęglone, w zakresie od 0,1
do 0,76% C, występują przy powierzchniach próbki
w miejscach obserwacji 5 oraz 6. Ich mikrostruktura
oprócz występującego ferrytu zawiera też różną ilość
perlitu (ryc. 19D–E). Tak jak we wszystkich badanych
zabytkach widoczne są w mikrostrukturze kawałków
A i B wtrącenia żużla o budowie jedno- i wielofazowej
oraz zróżnicowane pod względem wielkości i kształtu
(ryc. 18C–E oraz 19A–C). Najliczniej występują one
w kawałku A (ryc. 19A). Twardość metalu narzędzia

zmierzona w obszarze A wynosi od 165 do 198 HV10,
a w części B przyjmuje wartości od 116 do 160 HV10.
Technologia

Fragment narzędzia będącego najpewniej krojem płużnym został wykonany najprawdopodobniej
z wcześniej przygotowanej odpowiedniej porcji materiału dymarskiego, na którą złożyły się dwa kawałki
żelaza (A oraz B) o podwyższonej zawartości fosforu
w metalu, które w procesie kowalskim zgrzano ra-

Ryc. 14. Nit, nr inw. XXIII/4194 (próbka nr 6): A – ferryt z wydzieleniami fosforków oraz wtrącenia żużla, obszar 1c
w miejscu 1; B – skupisko wtrąceń żużla na tle ferrytu, obszar 1d w miejscu 1; C, D – perlit z siatką ferrytu, obszar 1e
w miejscu 1; E – mikrostruktura ferrytyczna oraz wtrącenia żużla w miejscu 2; F – mikrostruktura perlityczno-ferrytyczna
przy powierzchni próbki w miejscu 3
Fig. 14. Rivet, inventory no XXIII/4194 (sample 6): A – ferrite with separations of phosphides and slag inclusions, area 1c
in place 1; B – concentration of slag inclusions on the background of ferrite, area 1d in place 1; C, D – pearlite with a ferrite
net, area 1e in place 1; E – ferritic microstructure and slag inclusions in place 2; F – pearlite-ferritic microstructure at the
surface of the sample in place 3
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zem. Obserwowane przy powierzchni tych kawałków
lokalne nawęglenie może być związane z procesem
nagrzewania do kucia. Prawdopodobnie zbyt duża
ilość fosforu znacznie zwiększająca twardość spowodowała kruchość metalu, co w efekcie doprowadziło
do złamania badanego narzędzia.
Fragment domniemanego krzesiwa
nr inw. XXIII/3215 (próbka nr 9)
Próbka nr 9 do badań metaloznawczych (nr inw.
XXIII/3215) podczas pobierania z ułamanego końca
domniemanego krzesiwa (ryc. 20A) oddzieliła się
od pozostałej części krzesiwa z powodu kruchości

materiału. Obserwacja powstałego przełomu próbki
pod mikroskopem skaningowym wykazała, że jest
to kruchość po granicach ziaren, tzw. międzykrystaliczna (ryc. 20C–D). Przełomy takie tworzą się między innymi w stalach wysokowęglowych, źle kutych
i obrabianych cieplnie. Wykonany w miejscu przełomu próbki zgład metalograficzny objął cały przekrój
poprzeczny krzesiwa. Makroskopowy obraz badanej
próbki wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych
(1–3) oraz pomiarami twardości HV10 przedstawiono na ryc. 20B. Na przekroju próbki, w pobliżu
brzegu krzesiwa, zarówno w miejscu 1, jak i w dalej położonym miejscu 2, aż do miejsca 3, dominuje

Ryc. 15. Tok włóczni, nr inw. XXIII/2572 (próbka nr 7): A – miejsce pobrania próbki; B – obraz przekroju poprzecznego
próbki wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–8) oraz pomiarami twardości HV10; C – obszar nawęglony na
próbce w miejscu 1; D, E – bainit, troostyt, siatka ferrytu o budowie Widmanstättena oraz wtrącenia żużla w miejscu 1
Fig. 15. Spear fitting, inventory no XXIII/2572 (sample 7): A – place of taking the sample; B – image of cross section of
the sample with places of microscopic observations (1–8) and measurements of hardness HV10; C – carbonized area on
the sample in place 1; D, E – bainite, troostite, net of ferrite of the Widmanstätter structure and slag inclusions in place 1
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mikrostruktura martenzytyczna, typowa dla stali zahartowanej (ryc. 20E–F, 21 oraz 22A–C). Natomiast
w miejscu 3, w obszarach 3c oraz 3d (zapewne różniących się składem od reszty materiału krzesiwa),
w jego mikrostrukturze obok martenzytu obserwuje
się również bainit, troostyt i ferryt (ryc. 22D–E). Cechą charakterystyczną zahartowanej mikrostruktury
krzesiwa jest występowanie w niej dużej ilości pęknięć hartowniczych (ryc. 20F, 21C–E oraz 22B–C).
Przyczyną ich powstania są zapewne znaczne naprężenia wewnętrzne występujące w materiale na
skutek źle przeprowadzonej obróbki cieplnej i kucia.
Naprężenia te doprowadziły do kruchości materiału
i pęknięcia krzesiwa podczas pobierania próbki. Obserwowane w mikrostrukturze krzesiwa wtrącenia
żużla mają głównie budowę jednofazową oraz są
zróżnicowane co do wielkości i kształtu (ryc. 20E–F
oraz ryc. 22A–D). Twardość krzesiwa jest bardzo wysoka i wynosi od 720 do 808 HV10, a w obszarze różniącym się zawartością węgla obniża się i przyjmuje
wartości od 439 do 518 HV10.
Technologia

Badane krzesiwo zostało wykute najprawdopodobniej z jednego kawałka twardej, wysokowęglowej
stali dymarskiej nierównomiernie nawęglonej. Kowal
zahartował krzesiwo, by nadać mu dużą twardość,
zrozumiałą dla tego typu narzędzi, ale zapomniał odpuścić, tj. nagrzać ponownie, by usunąć naprężenia
wewnętrzne i obniżyć trochę jego twardość. Badane
krzesiwo było więc wyrobem nieudanym, twardym,
ale bardzo kruchym.
Konkluzja
Jak wykazały przeprowadzone badania, wszystkie żelazne zabytki zostały wykonane z surowca
pochodzenia dymarskiego, niektóre ze stali nierównomiernie nawęglonej, jak np. dłuto (próbka nr 1),
dwa krzesiwa typu Żerniki Wielkie (próbki 2 i 3),

tok włóczni (próbka nr 7), czy równomiernie nawęglonej, jak domniemane krzesiwo (próbka nr 9). Ponadto stwierdzono, że niektóre wspomniane zabytki
poddano obróbce cieplnej, tj. hartowaniu. Zabieg
ten został przeprowadzony świadomie i w znacznym
stopniu podnosił walory użytkowe badanych wyrobów. Niemniej jednak w przypadku domniemanego
krzesiwa zabrakło umiejętności odpowiedniego obniżenia twardości, przez tzw. odpuszczenie, co skutkowało kruchością materiału. Z kolei wydaje się, że
materiał do wykonania nitu (próbka nr 6), w postaci
miękkiej, nierówno nawęglonej stali, został jak najbardziej dobrany świadomie. W efekcie przeprowadzonych badań, jak można sądzić, nie w pełni udanym narzędziem jest zapewne złamany krój (próbka
nr 8). W celu uzyskania metalu o znacznej twardości
kowal do wyrobu tego typu narzędzia wybrał stosunkowo łatwo dostępny metal w postaci żelaza o podwyższonej zawartości fosforu. Jednak „przedawkowanie” tego pierwiastka skutkowało zwiększoną
twardością, która spowodowała pęknięcie i złamanie
narzędzia. Natomiast warto zwrócić uwagę na technologię wykonania innego rodzaju narzędzia. Chodzi
tu o fragment pilnika (próbka nr 4), który, jak wykazały badania, został wykonany z odpowiednio i świadomie dobranego materiału, tj. twardej i równomiernie nawęglonej stali. Na podstawie dotychczasowych
wyników badań metalograficznych innych przedmiotów żelaznych z okresu rzymskiego przyjmuje się,
że jedna z cech, tj. równomierne nawęglenie, często
charakteryzuje wyroby importowane, zapewne pochodzące z obszaru Cesarstwa Rzymskiego. Możemy
zatem przypuszczać, że poza pilnikiem pozostałe zabytki zostały wykonane przez miejscowych kowali,
którzy co prawda dysponowali odpowiednim materiałem, ale zapewne w wielu przypadkach nieco gorszym zapleczem warsztatowym niż ich odpowiednicy
w Cesarstwie Rzymskim.

Tabela 1. Zróżnicowanie materiałowo-technologiczne analizowanych przedmiotów
Table 1. Material-technological diversity of the analysed iron items
Lp
1
2
3
4

Obiekt
Fragment narzędzia dłuta lub przecinaka
Krzesiwo typu Żerniki Wielkie
Krzesiwo typu Żerniki Wielkie
Fragment pilnika

Nr inw.
XXIII/3132
XXIII/3222
XXIII/4734
XXIII/2737

5

Fragment wędzidła

XXIII/4723

6
7
8
9

Nit żelazny
Tok broni drzewcowej
Fragment narzędzia, zapewne kroju
Fragment domniemanego krzesiwa

XXIII/4194
XXIII/2572
XXIII/4535
XXIII/3215

Warto także wspomnieć o występujących na stanowisku drobnych fragmentach żużli żelaznych, które
mogą wskazywać na lokalną produkcję metalurgiczną. Potwierdzeniem tego są także wyniki przepro-
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Stal hartowana kuta
Żelazo wysokofosforowe i stal kuta, hartowana
Stal wysokofosforowa kuta, hartowana
Stal kuta, równomiernie nawęglona (hartowana?)
Żelazo wysokofosforowe
Stal twarda +
Stal miękka kuta i zgrzewana
Stal wysokofosforowa kuta
Żelazo wysokofosforowe i stal kuta, lokalnie hartowana
Żelazo wysokofosforowe kute
Stal wysokowęglowa kuta i hartowana

wadzonych w 2008 roku badań geomagnetycznych,
które na wschodnim skraju stanowiska wykazały
duże anomalie magnetyczne, być może spowodowane pozostałością poprodukcyjną prowadzoną w tym
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rejonie. Przypuszczalnie są to pozostałości pieców
lub palenisk zapewne o charakterze produkcyjnym
(T. Herbich w tym tomie, s. 223, ryc. 7–9).
Wyniki badań składu chemicznego
zabytków ze stopu miedzi
Do nieniszczących badań składu chemicznego wybrano pięć zabytków wykonanych ze stopu miedzi
pochodzących z osady z okresu wpływów rzymskich
w Nieszawie Kolonii. Są to: zapinka brązowa, zbliżona do typu A.83 lub 84, nr inw. XXIII/4053 (tabl.

LXXXVII: 1), zapinka brązowa typu A.162, nr inw.
XXIII/2688 (tabl. CI: 12), fragment zapinki brązowej,
serii A.IV, nr inw. XXIII/2720 (tabl. LXXV: 6), mosiężny haczyk do wędki, nr inw. XXIII/2438 (tabl. CI:
5) oraz rzymska moneta brązowa, silnie skorodowana, nr inw. XXIII/2685 (Stasiak-Cyran w tym tomie,
ryc. 26). Wszystkie zabytki zostały poddane nieniszczącej analizie składu chemicznego w spektrometrze
rentgenowskim typu Spectro-MIDEX, fluorescencyjnym z dyspersją energii i spolaryzowanym promieniowaniem wzbudzającym o wysokim limicie detekcji

Ryc. 16. Tok włóczni, nr inw. XXIII/2572 (próbka nr 7): A, B – pasma gruboziarnistego ferrytu z jamkami trawienia oraz
wtrąceniami żużla w miejscu 2; C, D – gruboziarnisty ferryt z jamkami trawienia w miejscu 3; E, F – rozwarstwienie materiału spowodowane wtrąceniami żużla oraz widmowa struktura „ghost” w miejscu 4
Fig. 16. Spear fitting, inventory no XXIII/2572 (sample 7): A, B – bands of coarse-grained ferrite with etching holes and
slag inclusions in place 2; C, D – coarse-grained ferrite with etching holes in place 2; E, F – delamination of material caused
by slag inclusions and “ghost” structure in place 4
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i czułości na poziomie ppm. Uzyskane wyniki zostały
opracowane w programie analitycznym TURBO QUANT z pakietu SPECTRO i przedstawione w formie
zestawienia procentowego udziału poszczególnych
pierwiastków w badanych próbkach (tab. nr 2).
Analizy zabytków zostały poprzedzone odpowiednim przygotowaniem ich powierzchni poprzez przepolerowanie mikrotarczką diamentową w celu zdję-

cia patyny w badanych miejscach, tak aby wynik był
analizą metalu, a nie składu patyny. Następnie obiekty umieszczono w specjalnie dobranych uchwytach
umożliwiających ustawienie ich pod odpowiednim
kolimatorem spektrometru. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wyniki ilościowej analizy
składu chemicznego ww. obiektów.

Ryc. 17. Tok włóczni, nr inw. XXIII/2572 (próbka nr 7): A, B – gruboziarnisty ferryt, widmowa struktura „ghost” oraz
wtrącenia żużla w miejscu 5; C – gruboziarnisty ferryt, widmowa struktura „ghost” oraz wtrącenia żużla w miejscu 6;
D – gruboziarnisty ferryt, widmowa struktura „ghost” oraz wtrącenia żużla w miejscu 7; E, F – widmowa struktura „ghost”
na tle ferrytu oraz wtrącenia żużla w miejscu 8
Fig. 17. Spear fitting, inventory no XXIII/2572 (sample 7): A, B – coarse-grained ferrite, „ghost” structure and slag inclusions in place 5; C – coarse-grained ferrite, „ghost” structure and slag inclusions in place 6; D – coarse-grained ferrite,
„ghost” structure and slag inclusions in place 7; E, F – „ghost” structure on the background of ferrite and slag inclusions
in place 8
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Tabela 2. Wyniki składu chemicznego metodą XRF, zabytków z Nieszawy Kolonii, pow. Opole Lubelskie, stanowisko 5
Table 2. Results of chemical composition study of copper alloy artefacts with a XRF method
Zabytek
Zapinka kabłąk
Zapinka szpila
Zapinka kabłąk
Zapinka szpila
Zapinka fragment
Zapinka filigran
Haczyk do wędki
Subaerat

Nr inw.
XXIII/4053
XXIII/4053
XXIII/2688
XXIII/2688
XXIII/2720
XXIII/2720
XXIII/2438
XXIII/2685

Ag
0,06
0,04
0,05
0,07
0,04
90,43
0,08
0,03

Cu
74,02
85,15
81,98
80,41
85,84
8,35
82,65
84,89

Pb
11,17
0,15
1,21
1,82
0,14
0,35
0,48
0,10

Zapinka, nr inw. XXIII/4053
Kabłąk zapinki nr inw. XXIII/4053 został wykonany metodą odlewu cyzelowanego, ze śladami obróbki, być może przy użyciu bardzo drobnego pilnika lub
kamiennego gładzika. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w obiekcie nr 59, datowanym na fazy B2–
C1a, został znaleziony bazaltowy gładzik, który mógł
być wykorzystywany w pracach wykończeniowych
odlewanych zabytków pochodzących z badanego stanowiska.
Przeprowadzone badania wykazały, że omawianą
zapinkę odlano z brązu cynowo-ołowiowego, z dodatkiem cynku, w proporcjach 74,02% Cu, 11,17% Pb,
6,68% Sn i 6,29% Zn, najpewniej w gotowej metalowej lub kamiennej formie, tzw. kokili. Pozostałe
pierwiastki występujące w stopie zapinki w ilościach
śladowych, jak srebro (Ag), żelazo (Fe), hafn (Hf),
antymon (Sb), molibden (Mo) i wolfram (W), mogą
towarzyszyć rudom metali użytym do sporządzenia
zabytku. Godny uwagi jest znaczny udział procentowy ołowiu jako dodatku stopowego, który ułatwiał
i poprawiał lejność metalu, a także obniżał temperaturę stopu. Natomiast, jak wykazała analiza, do
wykonania sprężyny i szpili użyto materiału o innym
składzie. Obok miedzi w ilości 85,15% drugim podstawowym składnikiem była cyna w ilości 13,64%,
tworząc w ten sposób z miedzią klasyczny brąz cynowy (Cu–Sn). Pozostałe zidentyfikowane pierwiastki
wystąpiły w ilościach śladowych, zwykle towarzyszą
one tego rodzaju stopom. Jak należy przypuszczać,
dobór materiałów do wykonania sprężyny i igły nie
był przypadkowy, w ten sposób bowiem uzyskano
metal twardszy, przede wszystkim bardziej sprężysty i odporniejszy na zginanie. Drut użyty na sprężynę i igłę, o średnicy 1,8 mm, który w strefie cięciwy
nosi ślady sklepania, wykonano przy użyciu ciągadła
o małej średnicy oczek.
Zapinka, nr inw. XXIII/2688
Inny skład chemiczny i sposób wykonania zaobserwowano w przypadku zapinki nr inw. XXIII/2688. Jej
kabłąk i pochewka zostały uformowane przez delikatne wyklepanie, a następnie wycyzelowane z użyciem
pilnika bądź gładzika kamiennego i wypolerowane
(prawdopodobnie na podkładzie z sukna i być może
z dodatkiem mikrytu). Stop brązu cynowo-cynkowego (Cu–Sn–Zn), z którego wykonano kabłąk zapin-

Sn
6,68
13,64
8,71
12,76
0,88
0,05
3,67
13,64

Zn
6,29
0,01
7,28
3,30
12,12
0,38
9,99
0,03

Fe
0,74
0,42
0,26
0,61
0,10
0,02
0,39
0,12

Hf
0,37
–
–
0,39
0,45
–
0,39
0,85

Sb
0,18
0,21
0,14
0,23
0,08
0,05
0,15
0,02

W
0,12
0,06
0,04
0,05
0,19
0,02
0,08
0,04

ki, składał się z 81,98% miedzi, 8,71% cyny, 7,28%
cynku i miał niewielką domieszkę ołowiu – 1,21%.
Pozostałe pierwiastki znajdujące się w stopie zapinki
wystąpiły w ilościach śladowych (porównaj tab. 2).
Nieco podobny stop został użyty do wykonania sprężyny i szpili – jednak z tą różnicą, że o 5% wyższy jest
w nich udział cyny, przy zmniejszonej o 4% ilości cynku. Ta różnica, jak można sądzić, powodowała nieco
większą sprężystość materiału w stosunku do metalu
użytego do wykonania kabłąka. Podobnie jak w przypadku zapinki nr inw. XXIII/4053 drut wykonano
przy użyciu ciągadła o małej średnicy oczek. Średnica sprężyny wynosi 1,3 mm, szpila jest nieco grubsza
i mierzy 2,2 mm.
Zapinka, nr inw. XXIII/2720
Przeznaczony do badań fragment zapinki nr inw.
XXIII/2720 to jedynie częściowo zachowany kabłąk
z pochewką o silnie skorodowanej powierzchni. Zabytek został wykonany metodą odlewu, ze stopu mosiądzu (Cu–Zn), na który złożyły się głównie miedź
(85,84%) i cynk (12,12%). Pozostałe pierwiastki
występujące w stopie zapinki w ilościach śladowych,
jak ołów (Pb), cyna (Sn), żelazo (Fe), hafn (Hf), antymon (Sb), srebro (Ag) i wolfram (W), mogą towarzyszyć rudom metali użytym do sporządzenia zabytku. Mimo znacznej korozji udało się stwierdzić, że
zarówno grzebyk kabłąka, jak też zakończenie nóżki
noszą ślady srebra, będące pozostałością po zastosowanej technice zdobienia w postaci inkrustowania.
Zdobienie takie wykonano przy użyciu srebrnego,
filigranowego drucika o średnicy 0,45 mm, który
został wklepany w uprzednio wyryte rowki. Analiza
wykazała, że jego stop składał się ze srebra wysokiej próby (90,43%), z niewielką domieszką miedzi
(8,35%), w celu utwardzenia drutu. Na filigran składał się drut uzyskany z przeciągnięcia srebra przez
oczka ciągadła o małej średnicy oczek, a filigranowe
zdobienie uzyskano przez ponowne przeciągniecie
drutu pomiędzy dwiema zębatkami, które nacinały
powierzchnię drucika, tworząc filigranowy wzór.
Haczyk do wędki, nr inw. XXIII/2438
Badany haczyk do wędki nr inw. XXIII/2438 zrobiony został z drutu mosiężnego (Cu–Zn–Sn) o podstawowym składzie stopu zawierającym 82,65% miedzi, 9,9% cynku, z niewielką domieszką cyny w ilości
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3,67%. Pozostałe pierwiastki znajdujące się w stopie
haczyka wystąpiły w ilościach śladowych, które zwykle mogą towarzyszyć rudom metali użytym do sporządzenia zabytku (porównaj tab. 2). Drut ten, o średnicy 1,3 mm, wykonano przy użyciu ciągadła o małej
średnicy oczek. W górnej części zwinięto go w koluszko służące do zaczepienia w nim linki, a w dalszej
części został lekko rozklepany na całej swej długości.
Prawdopodobnie także w tym przypadku wybór mosiądzu do wykonania haczyka nie był przypadkowy,

albowiem stop ten jest, jak wcześniej powiedziano,
twardszy od brązu.
Subaerat XXIII/2685
Bardzo zniszczony fałszywy denar rzymski subaerat ma średnicę 19 mm i grubość zaledwie 1 mm.
Awers monety jest obecnie silnie przetarty i przedstawia zapewne któregoś z cesarzy z dynastii Flawiuszów – Wespazjana lub Tytusa. Natomiast rewers został intencjonalnie całkowicie zeszlifowany, widać na

Ryc. 18. Fragment narzędzia (kroju?), nr inw. XXIII/4535 (próbka nr 8): A – miejsce pobrania próbki; B – obraz przekroju
poprzecznego próbki wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–6) oraz pomiarami twardości HV10 (czerwoną
linią pokazano przebieg zgrzeiny pomiędzy kawałkami A oraz B); C – mikrostruktura na przekroju próbki w miejscu 1;
D – ferryt, widmowa struktura „ghost” oraz wtrącenia żużla, obszar 1a w miejscu 1; E – ferryt, widmowa struktura „ghost”
oraz wtrącenia żużla, obszar 1b w miejscu 1
Fig. 18. Fragment of a tool (blade? cutting edge? cut?), inventory no XXIII/4535 (sample 8): A – place of taking the
sample; B – image of cross section of the sample with places of microscopic observations (1–6) and measurements of hardness HV10 (red line shows the course of welding between fragments A and B); C – microstructure at the cross section of
the sample in place 1; D – ferrite, „ghost” structure and slag inclusions, area 1a in place 1; E – ferrite, „ghost” structure and
slag inclusions, area 1b in place 1
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nim wiele głębokich zarysowań zadanych prawdopodobnie przy pomocy pilnika. Po obu stronach monety widnieją liczne ślady korozji wżerowej. Uzyskane
rezultaty analizy wykonanej na powierzchni zabytku wskazują, że krążek do wybicia monety został
odlany z brązu cynowego (Cu–Sn) o podstawowym
składzie 84,89% miedzi i 13,64% cyny. W głębszych
warstwach wspomniane proporcje są tylko nieco inne
i wynoszą odpowiednio 88,08% miedzi i 11,43%
cyny. Pozostałe pierwiastki znajdujące się w stopie

monety wystąpiły w ilościach śladowych (porównaj
tab. 1). Nieco większy udział cyny na powierzchni
monety może wskazywać, iż badany subaerat był pokryty nie srebrem, a cyną imitującą metal szlachetny,
z którego bito denary. Ponadto niewykluczone, że
zabytek mógł wtórnie pełnić całkiem inną funkcję,
być może w formie aplikacji wykorzystanej dla bliżej
nieznanej nam ozdoby. Przemawia za tym po części
całkowicie starty intencjonalnie płaski rewers.

Ryc. 19. Fragment narzędzia (kroju?), nr inw. XXIII/4535 (próbka nr 8): A – mikrostruktura w kawałkach A i B na przekroju próbki w miejscu 2; B – drobne oraz wydłużone wtrącenia żużla w zgrzeinie w miejscu 3; C – widmowa struktura
„ghost”, ślady cementytu trzeciorzędowego na granicach ziaren ferrytu oraz liczne wtrącenia żużla w miejscu 4; D – ślad
nawęglenia przy powierzchni próbki w miejscu 5; E – lokalne nawęglenie przy powierzchni próbki w miejscu 6
Fig. 19. Fragment of a tool (cutting edge of a plough?) inventory no XXIII/4535 (sample 8): A – microstructure of fragments A and B on the cross section of the sample in place 2; B – small and elongated slag inclusions in the course of welding
in place 3; C – “ghost” structure, traces of Tertiary cementite on the boundaries of ferrite grains and numerous slag inclusions in place 4; D – trace of carbonization at the surface of the sample in place 5; E – local carbonization at the surface of
the sample in place 6
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Konkluzja
W wyniku przeprowadzonych badań możemy
stwierdzić, że dobór materiałów do wyrobu poszczególnych zabytków należy ocenić jako całkowicie
świadomy, przy równocześnie wysokim poziomie ich
technicznego wykonania (tab. 3).

Tabela 3. Rodzaje stopów użytych do badanych zabytków
Table 3. Types of copper alloys used for the artefacts under
study
Nr inw.
Zapinka XXIII/4053 kabłąk
Zapinka XXIII/4053 szpila
Zapinka XXIII/2688 kabłąk
Zapinka XXIII/2688 szpila
Zapinka XXIII/2720 kabłąk
Haczyk XXIII/2438
Moneta XXIII/ 2685

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

Pb
Sn
Sn
Sn
Zn
Zn
Sn

Rodzaj stopu
Sn Brąz ołowiowy
– Brąz
Zn Brąz cynkowy
Zn Brąz cynkowy
– Mosiądz
Sn Mosiądz cynowy
– Brąz

Ryc. 20. Fragment krzesiwa, nr inw. XXIII/3215 (próbka nr 9): A – miejsce pobrania próbki; B – obraz przekroju poprzecznego próbki wraz z miejscami obserwacji mikroskopowych (1–3) oraz pomiarami twardości HV10; C, D – morfologia przełomu krzesiwa obserwowana pod mikroskopem skaningowym, przełom kruchy po granicach ziaren (międzykrystaliczny);
E, F – martenzyt oraz wtrącenia żużla przy powierzchni próbki w miejscu 1
Fig. 20. Fragment of fire-steel, inventory no XXIII/3215 (sample 9): A – place of taking of the sample; B – image of cross
section of the sample with places of microscopic observations (1–3) and measurements of hardness HV10; C, D – morphology of the fracture of the fire-steel observed through a scanning microscope, the fracture is brittle on the boundaries of
grains (intergranular); E, F – martensite and slag inclusions at the surface of the sample in place 1
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Przykładem jest tu m.in. zapinka nr inw. XXIII/4053,
do wykonania której użyto odpowiednio dobranego,
twardszego, bardziej sprężystego materiału na szpilę i sprężynę, a do wykonania jej kabłąka dodatku
ołowiu do stopu w celu ułatwienia odlewu. Należy
też zwrócić uwagę na perfekcyjnie wykonaną srebrną inkrustację filigranowym drucikiem na zapince
nr inw. XXIII/2720. Dowodzi to wysokich umiejęt-

ności warsztatowych twórców, które wynikały nie
tylko z doświadczenia, ale także z dobrze zorganizowanego i odpowiednio wyposażonego warsztatu
rękodzielniczego. Potwierdzić to może stojące, jak
należy przypuszczać, na wysokim poziomie zaplecze
warsztatowe, w postaci wyspecjalizowanych narzędzi, takich jak ciągadła płytkowe do robienia drutów,
zębatki do wykonywania filigranu oraz formy odlew-

Ryc. 21. Fragment krzesiwa, nr inw. XXIII/3215 (próbka nr 9): A – mikrostruktura martenzytyczna oraz liczne wtrącenia
żużla na przekroju próbki w miejscu 2; B – mikrostruktura martenzytyczna, obszar 2a w miejscu 2; C – mikrostruktura
martenzytyczna oraz pęknięcia hartownicze, obszar 2b w miejscu 2; D – pęknięcia hartownicze na tle martenzytu przy
powierzchni próbki, obszar 2c w miejscu 2; E – pęknięcia hartownicze na tle martenzytu w środku próbki, obszar 2d
w miejscu 2
Fig. 21. Fragment of a fire-steel, inventory no XXIII/3215 (sample 9): A – martensitic microstructure and numerous slag
inclusions at the cross section of the sample in place 2; B – martensitic microstructure, area 2a in place 2; C – martensitic
microstructure and hardening cracks, area 2b in place 2; D – hardening cracks on the background of martensite at the surface of the sample, area 2c in place 2; E – hardening cracks on the background of martensite in the middle of the sample,
area 2d in place 2
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nicze, które musiały być w zasięgu osób trudniących
się tego rodzaju rzemiosłem. Warto też wspomnieć,
że na stanowisku zostały znalezione tygielek, pilnik
i mały młoteczek, które to narzędzia należą do podstawowego wyposażenia warsztatu brązowniczo-jubilerskiego. Trudno natomiast powiedzieć więcej na
temat badanej monety. Wykonana z brązu, i być może

pokryta cyną imitującą srebro, wskazuje, że jest to
z pewnością rzymski subaerat.
Ponadto warto zwrócić uwagę, że wśród występujących pierwiastków znalazł się rzadki hafn. Możliwe, że przyszłe badania pozwolą na tej podstawie na
określenie miejsca pochodzenia surowców, z których
zostały wykonane badane zabytki.

Ryc. 22. Fragment krzesiwa, nr inw. XXIII/3215 (próbka nr 9): A – mikrostruktura na przekroju próbki w miejscu 3; B –
mikrostruktura martenzytyczna, pęknięcia hartownicze oraz wtrącenia żużla, obszar 3a w miejscu 3; C – mikrostruktura
martenzytyczna oraz wtrącenia żużla, obszar 3b w miejscu 3; D – iglaste produkty rozpadu austenitu (martenzyt, bainit) oraz
troostyt i ferryt, obszar 3c w miejscu 3; E – iglaste produkty rozpadu austenitu oraz troostyt i ferryt, obszar 3d w miejscu 3
Fig. 22. Fragment of a fire-steel, inventory no XXIII/3215 (sample 9): A – microstructure at the cross section of the sample
in place 3; B – martensitic microstructure, quenching crack end slag inclusions, area 3a in place 3; C – martensitic microstructure and slag inclusions, area 3b in place 3; D – needle-shaped decomposition products of austenite (martensite,
bainite) as well as troostite and ferrite, area 3c in place 3; E – needle-shaped decomposition products of austenite (martensite, bainite) as well as troostite and ferrite, area 3d in place 3
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Results of metallurgical examination of iron artefacts and of chemical
composition of artefacts made of copper alloy from site 5 in Nieszawa Kolonia,
Opole Lubelskie District
Summary
Nine iron items from site 5 in Nieszawa Kolonia were
selected for the metallurgic analysis. Among these, there
was a chisel, two pieces of fire-steel of the Żerniki Wielkie
type, a fragment of a file, a chain link from a bit, an iron
rivet, spear fitting, a fragment of a tool, possibly a blade of
a plough, and possibly a fragment of a fire-steel.
The study has confirmed that all these artefacts were
made from material of bloomery process origin, including
4 unevenly carbonized steel items, 1 evenly carbonized
steel item, 3 iron items and one item made of an alloy of
iron and unevenly carbonized steel (Table 1).
Additionally, it was established that some artefacts were
subjected to thermal processing, that is, a process of hardening. It was carried out deliberately and increased the
functional value of the studied artefacts, assuming that
they were tempered so that they would not crack. On the
basis of the metallographic study results gathered so far
concerning other iron items from the Roman period it is assumed that one of the features, that is, even carbonizing,
often characterizes imported artefacts, most probably coming of the area of the Roman empire. Hence the speculation
that possibly the studied file is an import while the other
artefacts were produced by local barbaric blacksmiths.

One should also mention the iron cinders that occur at
the site as well as big magnetic anomalies which probably
remnants of the local metallurgic production at the settlement in Nieszawa.
The following five artefacts made of copper alloy were
selected for an analysis of chemical composition: 3 fibulae,
a fishing hook and a coin. They were subjected to a nondestructive analysis of chemical composition with an X-ray
spectrometer of the type Spectro-MIDEX. The obtained results were presented in the form of a percentage balance
sheet showing the participation of individual elements in
the studied samples (Table 2). The layer of patina was removed at studied places so that the results could show the
composition of the metal and not that of the patina. The
analyses showed that three of the artefacts were made of
bronze and two were made of brass.
As a result of the analyses it was possible to ascertain
that the choice of materials for the production of the artefacts was deliberate and the production process was technically advanced. This gives support to our speculations concerning highly skilled workshop manufacturers who drew
from experience and had appropriately equipped workshop
facilities at their disposal.
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Wyniki badań składu chemicznego zabytków szklanych ze stanowiska 5
w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie
Metody badań
Do nieniszczących badań składu chemicznego
wybrano cztery fragmenty zabytków wykonanych
ze szkła i pochodzących z osady z okresu wpływów
rzymskich w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie, stanowisko 5. Są to: fragment naczynia szklanego z ornamentem tzw. fałdzistym, nr inw. XXIII/3130
(tabl. LXXIV: 5), fragment brzegu szklanego naczynia,
przeźroczystego o barwie jasnozielonkawej, nr inw.
XXIII/4028 (tabl. LXXXVI: 3), fragment brzegu naczynia szklanego, zielonkawego, nieprzejrzystego,
nr inw. XXIII/4044 (tabl. LXXXVI: 2), oraz niecharakterystyczny fragment szkła zielonkawego o obustronnie chropowatej powierzchni, nr inw. XXIII/4630.
Do badań nad wspomnianymi zabytkami użyto mikroskopu skaningowego typu Vega Super 3 firmy Tescan, o zmiennej próżni (w zakresie od 0 do 2500 Pa),
o zwiększonej głębi ostrości obrazowania wraz
z możliwością mikroanalizy chemicznej wybranych
obszarów. Ponadto mikroskop wyposażony jest w detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE),
zoptymalizowany do pracy w warunkach niskiej
próżni (LVSTD), tzn. o konstrukcji pozwalającej na
ograniczenie niepożądanego efektu beam skirt (rozpraszania wiązki elektronowej w środowisku gazu roboczego). Oprócz obrazowania w zakresie od 5 x do
1 000 000 zainstalowany w mikroskopie spektrometr
EDS umożliwia wykonywanie analizy jakościowej
i ilościowej, całkowicie bezwzorcowo lub z wykorzystaniem wzorców analitycznych. W celu uzyskania
lepszych wyników obrazowania powierzchnie szkieł
napylono czystym złotem, w środowisku plazmy argonowej.
Fragment naczynia szklanego z ornamentem
fałdzistym, nr inw. XXIII/3130
Przeznaczony do badań fragment zielonkawego naczynia szklanego, nr inw. XXIII/3130 (ryc. 1),
poddany został obserwacjom mikroskopowym na
jego zewnętrznej stronie, przy powiększeniach wynoszących odpowiednio: 100 x; 500 x;1000 x; 2000 x
i 5000 x (ryc. 2–6). Wykazały one, że powierzchnie
zabytku są bardzo silnie skorodowane. Są to, najogólniej ujmując, występujące na całej powierzchni
mechaniczne wyłuszczenia (np. ryc. 2) powstałe na
skutek używania. Ponadto zaobserwowano okrągłe
jamki świadczące o występujących w badanej masie
szklanej mikropęcherzykach powietrza (ryc. 3). Wi-
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doczne są także pęknięcia spowodowane zapewne
skurczem termicznym (ryc. 6).
Analiza masy szklanej użytej do wykonania naczynia wskazuje, że zostało one zrobione ze szkła
sodowo-potasowego, o układzie Si–Ca–Na–K. Obserwowane różnice w spektrum nr 2, w stosunku do
dwóch pozostałych, sugerują pewną niejednorodność
masy, często spotykaną w przypadku szkieł zabytkowych (ryc. 7–9). Stosunkowo wysoki udział glinu,
od 2,29% do 3,79%, wynika z pewnością z zalegania
zabytku w ziemi (tab. 1). Natomiast wykryte związki żelaza, nadając szkłom lekko zielonkawy odcień,
często towarzyszą piaskom, będących podstawowym
surowcem przy ich wyrobie.
Tabela 1. Wyniki analizy chemicznej metodą EDS szkła,
nr inw. XXIII/3130
Table 1. Results of a chemical analysis of glass with EDS
method, inventory no. XXIII/3130
a)
Spectrum
Label
O
Na
Al
Si
K
Ca
Fe
Total

Spectrum 1

Spectrum 2

Spectrum 3

29,68
0,89
2,99
56,39
1,46
6,80
1,79
100,00

48,75
1,86
3,79
36,57
1,51
5,30
2,22
100,00

30,00
1,06
3,30
55,71
1,36
6,62
1,96
100,00

b)
Statistics
Max
Min
Average
Standard
Deviation

O
48,75
29,68
36,14

Na
1,86
0,89
1,27

Al
3,79
2,99
3,36

Si
56,39
36,57
49,56

K
1,51
1,36
1,44

Ca
6,80
5,30
6,24

Fe
2,22
1,79
1,99

10,92

0,52

0,41

11,25

0,08

0,82

0,22

Fragment naczynia szklanego,
nr inw. XXIII/4028
Przeznaczony do badań fragment brzegu jasnozielonkawego naczynia szklanego, nr inw. XXIII/4028
(ryc. 10), poddany został obserwacjom mikroskopo
wym na jego wewnętrznej stronie, przy powiększeniach wynoszących odpowiednio: 100 x; 500 x;
1000 x; 2000 x (ryc. 11–14). Wykazały one, że powierzchnia zabytku jest mocno skorodowana na
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skutek działania wilgoci. Widoczne na niej różnej
wielkości kawerny, występujące na całej badanej powierzchni (np. ryc. 12), powstały zapewne na skutek
dealkalizacji masy szklanej (tzw. korozja żelowa). Przy
krawędzi zaobserwowano również 3 pasma zadrapań

pierwotnych, które zapewne pełniły rolę delikatnego
zdobienia występującego na całym obwodzie wylewu
naczynia (ryc. 11). Przy większych powiększeniach
widoczny jest też drobny, spękany rumosz, który mógł
powstać w wyniku naprężeń termicznych.

Ryc. 1–6. Próbka nr inw. XXIII/3130 w powiększeniu 25 x, 100 x, 500 x, 1000 x, 2000 x i 5000 x. Strzałkami zaznaczono
miejsca badań spektrometrycznych
Fig. 1–6. Sample no. XXIII/3130 enlarged 25 x, 100 x, 500 x, 1000 x, 2000 x i 5000 x. Arrows mark places of spectrometric
study
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Tabela 2. Wyniki analizy chemicznej metodą EDS szkła
nr inw. XXIII/4028
Table 2. Results of a chemical analysis of glass with EDS
method, inventory no. XXIII/4028
a)
Spectrum
Label
O
Mg
Al
Si
K
Ca
Mn
Fe
Total

Spectrum 1

Spectrum 2

Spectrum 3

44,16
1,80

44,08
1,45
1,04
30,36
7,83
14,56
0,34
0,34
100,00

44,26
1,55
1,07
30,60
7,69
14,17
0,32
0,32
100,00

31,07
7,79
14,50
0,33
0,34
100,00

Ponadto możemy stwierdzić, że pod względem chemicznym masa szklana wykazuje znaczną jednorodność. Niewielki udział glinu wykryty w dwóch próbach (1,93%–1,96%) wynika z pewnością, tak jak
w poprzednio badanych próbkach szkieł, z zalegania
zabytku w ziemi (tab. 3, ryc. 23–25). Także wykryte związki żelaza, które nadają szkłom lekko zielonkawy odcień, oraz występujące w masie niewielkie
ilości manganu, jak wykazały m.in. badania Grainer-Wronowej, często towarzyszą piaskom, będącym
podstawowym surowcem przy ich wyrobie (Grainer-

b)
Statistics
Max
Min
Average
Standard
Deviation

O
44,26
44,08
44,17

Mg
Al
Si
K
Ca
Mn
Fe
1,80 1,07 31,07 7,83 14,56 0,34 0,34
1,45 1,04 30,36 7,69 14,17 0,32 0,32
1,60
30,68 7,77 14,41 0,33 0,33

0,09 0,18

0,36 0,07 0,21 0,01 0,01

Analiza masy szklanej użytej do wykonania naczynia wskazuje, że zostało one zrobione ze szkła
potasowego o układzie Si–Ca–K–Mg. Obserwowane
minimalne różnice w poszczególnych punktach przeprowadzonych analiz dowodzą jednoznacznie, że do
wykonania naczynia użyto jednorodnej pod względem chemicznym masy szklanej. Także i tu niewielki udział glinu wykryty w dwóch próbach (1,04%–
1,07%) wynika z pewnością z zalegania zabytku
w ziemi (tab. 2). Natomiast wykryte związki żelaza,
nadając szkłom lekko zielonkawy odcień, a także występujące w masie niewielkie ilości manganu często
towarzyszą piaskom, będących podstawowym surowcem przy ich wyrobie (ryc. 15–17).
Fragment naczynia szklanego,
nr inw. XXIII/4044
Przeznaczony do badań fragment brzegu zielonkawego, nieprzejrzystego naczynia szklanego, nr inw.
XXIII/4044 (ryc. 18), poddany został obserwacjom
mikroskopowym na jego wewnętrznej stronie, przy
powiększeniach wynoszących odpowiednio: 100 x;
500 x; 1000 x; 2000 x (ryc. 19–22). Powierzchnie
zabytku zachowane są w relatywnie dobrym stanie,
z widocznymi, drobnymi zadrapaniami i wyłuszczeniami, powstałymi na skutek używania. Szczególną uwagę należy zwrócić na występujące miejscami
chropowatości powierzchni (ryc. 20). Tego rodzaju
ślady powstały zapewne podczas formowania szkła,
najpierw w fazie jego rozciągania, a następnie wygładzania.
Analiza masy szklanej użytej do wykonania naczynia wskazuje, że zostało zrobione ze szkła sodowo-potasowego, o układzie Si–Na–Ca–K, o ponad
dwukrotnym większym stężeniu sodu niż wapnia.

272

Ryc. 7–9. Wykresy wartości energetycznych pierwiastków
wraz z tabelą sumaryczną składu chemicznego w poszczególnych miejscach badań spektrometrycznych, próbki nr
inw. XXIII/3130
Fig. 7–9. Charts showing energetic values of elements together with a summary table of the chemical composition
in particular places of spectrometric study, sample no.
XXIII/3130
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-Wronowa 2015, s. 37–45). Były one w tamtych czasach trudne do usuwania.
Tabela 3. Wyniki analizy chemicznej metodą EDS szkła,
nr inw. XXIII/4044
Table 3. Results of a chemical analysis of glass with EDS
method, inventory no. XXIII/4044
a)
Spectrum
Label
O

Spectrum 1

Spectrum 2

Spectrum 3

46,09

46,07

47,10

Spectrum
Label
Na
Al
Si
Cl
K
Ca
Mn
Fe
Total

Spectrum 1

Spectrum 2

Spectrum 3

9,48
1,93
35,77
0,89
1,16
4,16
0,23
0,28
100,00

9,28
1,96
35,77
0,92
1,33
4,14
0,23
0,29
100,00

10,14
35,77
0,88
1,41
4,22
0,23
0,25
100,00

1

2

3

Ryc. 10–14. Próbka nr inw. XXIII/4028
w powiększeniu 20 x, 100 x, 500 x,
1000 x i 2000 x. Strzałkami zaznaczono miejsca badań spektrometrycznych
Fig. 10–14. Sample no. XXIII/4028
enlarged 20 x, 100 x, 500 x, 1000 x
i 2000 x. Arrows mark places of spectrometric study
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b)
Statistics
Max
Min
Average
Standard
Deviation

O

Na

Al

Si

Cl

K

Ca

Mn

Fe

Statistics

Max

Min

47,10 10,14 1,96 35,77 0,92 1,41 4,22 0,23 0,29

Al

0,93

0,90

46,07 9,28 1,93 35,77 0,88 1,16 4,14 0,23 0,25

Si

31,16

26,84

Average

Standard
Deviation

29,52

2,34

46,42 9,63

35,77 0,90 1,30 4,17 0,23 0,28

K

10,21

9,64

9,97

0,30

0,59 0,45

0,00 0,02 0,13 0,04 0,00 0,02

Ca

9,83

8,89

9,49

0,52

Mn

0,45

0,38

0,42

0,03

Fe

0,40

0,36

0,37

0,02

Br

1,69

1,69

Ta

4,28

4,28

W

2,91

2,91

Ir

1,74

1,74

Fragment szkła zielonkawego, o chropowatych
powierzchniach, nr inw. XXIII/4630
Przeznaczony do badań fragment zielonkawego
naczynia szklanego, nr inw. XXIII/4630 (ryc. 26), poddany został obserwacjom mikroskopowym na jego zewnętrznej stronie, przy powiększeniach wynoszących
odpowiednio: 100 x; 500 x; 1000 x; 2000 x (ryc. 27–
30). Wykazały one, że w wielu miejscach powierzchnia
zabytku jest silnie skorodowana na skutek działania
wilgoci – korozja żelowa zapewne powstała w dwóch
fazach. W pierwszej fazie widoczne obecnie miejscami na całej powierzchni różnej wielkości kawerny (np.
ryc. 29) powstały zapewne na skutek dealkalizacji
masy szklanej. W drugiej fazie, jak można sądzić, nastąpiła zmiana środowiska zalegania badanego szkła,
co spowodowało, że tym razem cała powierzchnia pokryła się siatką bardzo drobnych, o zbliżonej średnicy
kawern, które schropowaciły i tym samym zmatowiły
całą powierzchnię zachowanego fragmentu naczynia
(ryc. 30). Należy zatem przyjąć, że obecna matowa
powierzchnia być może powstała na skutek działania
procesów korozyjnych przy zmienionych warunkach
składu chemicznego otoczenia.
Tabela 4. Wyniki analizy chemicznej metodą EDS szkła
nr inw. XXIII/4630
Table 4. Results of a chemical analysis of glass with EDS
method, inventory no. XXIII/4630
a)
Spectrum
Label
O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Mn
Fe
Br
Ta
W
Ir
Total

Spectrum 1

Spectrum 2

Spectrum 3

44,90
0,27
1,36

42,61
1,38
0,93
26,84
9,64
8,89
0,38
0,40

45,99
0,27
1,44
0,90
30,55
10,21
9,83
0,45
0,36

4,28
2,91
1,74
100,00

100,00

31,16
10,07
9,76
0,43
0,36
1,69

100.00

b)
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Statistics

Max

Min

Average

Standard
Deviation

O

45,99

42,61

44,50

1,73

Na

0,27

0,27

Mg

1,44

1,36

1,40

0,04

Ryc. 15–17. Wykresy wartości energetycznych pierwiastków wraz z tabelą sumaryczną składu chemicznego w poszczególnych miejscach analiz, próbki nr inw. XXIII/4028
Fig. 15–17. Charts showing energetic values of elements
together with a summary table of the chemical composition
in particular places of analyses, sample no. XXIII/4028

Marcin J. Biborski, Mateusz R. Biborski

Analiza masy szklanej wskazuje, że została ona
zrobiona ze szkła potasowego, o układzie Si–K–Ca–
Mg, tylko z niewielkim udziałem sodu, który został
potwierdzony w dwóch próbkach. Na podstawie
uzyskanych wyników analizy chemicznej możemy
stwierdzić, że do wykonania szkła użyto jednorodnej
pod względem chemicznym masy. Niewielki udział
glinu wykryty w dwóch próbach (0,93%–0,90%)
wynika z pewnością, tak jak w poprzednio badanych
próbkach szkieł, z zalegania zabytku w ziemi. Oprócz

powszechnie występującego w naszych próbkach
żelaza odnotowano w jednej z prób niewielką ilość
bromu (1,69%), co może wskazywać na pochodzenie
krzemionki z piasku morskiego. Ponadto stwierdzono
występowanie bardzo rzadkich pierwiastków jak tantal (4,28%), który mógł mieć postać wodorotlenku,
następnie wolframu (2,91%) oraz irydu, który występuje w skalnych osadach m.in. na południu Europy,
w rejonach śródziemnomorskich.

Ryc. 18–22. Próbka nr inw. XXIII/4044
w powiększeniu 29 x, 100 x, 500 x,
1000 x i 2000 x. Strzałkami zaznaczono miejsca badań spektrometrycznych
Fig. 18–22. Sample no. XXIII/4044
enlarged 29 x, 100 x, 500 x, 1000 x
i 2000 x. Arrows mark places of spectrometric study
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Konkluzja
Z przeprowadzonych badań wynika, że każdy
fragment z badanych szkieł został wykonany z masy
szklanej o odmiennych proporcjach składu chemicznego (tab. 5). Na tej podstawie można przypuszczać,
że zabytki mogą pochodzić z różnych warsztatów
produkcyjnych.

Ryc. 23–25. Wykresy wartości energetycznych pierwiastków wraz z tabelą sumaryczną składu chemicznego w poszczególnych miejscach analiz, próbka nr inw. XXIII/4044
Fig. 23–25. Charts showing energetic values of elements
together with a summary table of the chemical composition
in particular places of analyses, sample no. XXIII/4044
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Tabela 5. Zróżnicowanie proporcji składu masy szklanej
badanych fragmentów
Table 5. Variation in the proportion of the glass mass contents
Nr inw.
XXIII/3130

Si

Ca

Na

K

XXIII/4028

Si

Ca

K

Mg

XXIII/4044

Si

Na

Ca

K

XXIII/4630

Si

K

Ca

Mg

Ryc. 31–33. Wykresy wartości energetycznych pierwiastków wraz z tabelą sumaryczną składu chemicznego w poszczególnych miejscach analiz, próbka nr inw. XXIII/4630
Fig. 31–33. Charts showing energetic values of elements
together with a summary table of the chemical composition
in particular places of analyses, sample no. XXIII/4630

Marcin J. Biborski, Mateusz R. Biborski

Fragment nr inw. XXIII/3130 i XXIII/4044 można
zaliczyć do tzw. szkieł sodowych lub sodowo-potasowych, natomiast pozostałe dwa, tj. nr inw. XXIII/4028
i XXIII/4630, to szkła tzw. potasowe lub potasowo-magnezowe, które Stawiarska zalicza do tzw. szkieł
popiołowych (Stawiarska 1999, s. 36).
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że próba jest
zbyt mała, aby na tej podstawie wyciągać daleko
idące wnioski. Trudno zatem na podstawie użytego surowca wskazać na pochodzenie naszych szkieł

z Nieszawy Kolonii. Jednak w przypadku szkła nr
inw. XXIII/4630, w którego składzie znalazły się takie rzadkie pierwiastki, jak iryd i brom, których pochodzenie wiązać należy z południem Europy, można przypuszczać, iż zabytek ten zapewne stanowił
import z rejonu kultur basenu Morza Śródziemnego.
Byłoby to pewnym śladem występowania dalekosiężnych kontaktów handlowych, prowadzonych być
może bezpośrednio przez rzymskich mercatores lub
negotiatores albo pośrednio przez lokalnych institores.

Ryc. 26–30. Próbka nr inw. XXIII/4630
w powiększeniu 20 x, 100 x, 500 x,
1000 x i 2000 x. Strzałkami zaznaczono
miejsca badań spektrometrycznych
Fig. 26–30. Sample no. XXIII/4630
enlarged 20 x, 100 x, 500 x, 1000 x
i 2000 x. Arrows mark places of spectrometric study
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Results of chemical composition analyses of glass artefacts from site 5
in Nieszawa Kolonia, Opole Lubelskie District
Summary
Four fragments of glass artefacts coming from the settlement of the Roman influence period in Nieszawa Kolonia,
Opole Lubelskie district, site 5 were selected for non-destructive analysis of chemical composition. For the purpose
of the analysis a scanning microscope was used with a detector allowing for carrying out a qualitative and quantitative chemical microanalysis. The analyses demonstrated
that all four artefacts come from different vessels and most

probably different workshops. Two glass artefacts were
made from sodium or sodium potassium glass. The other
artefacts were made from potassium or potassium-magnesium glass. Particularly noteworthy is the glass item with
an admixture of iridium and bromine, elements, which may
point to the origin of the artefact in the workshops active in
the Mediterranean.

Literatura
Grainer-Wronowa E.
2015 Archeometria szkieł zabytkowych, Kraków.
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1999 Naczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski, Warszawa.
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Analiza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska 5
w Nieszawie Kolonii
Metody i cel badań
Wykonano badania petrograficzne 40 artefaktów kamiennych pozyskanych w trakcie eksploracji
archeologicznej stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii,

pow. Opole Lubelskie. Wykaz i opis zabytków zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz zabytków poddanych analizom petrograficznym
Table 1. List of artefacts subjected to petrographic analeses
Lokalizacja i kontekst odkrycia
warstwa kultuobiekt
funkcja obiektu
rowa (sektor)
?
–
–
część obiektu
–
5
mieszkalnego
–
8
jama gospodarcza
kulturowa
–
–
–
23
obiekt mieszkalny
–
50
jama gospodarcza

Lp.

Numer
inwentarza

wykop

1

1623/A/ML

sondaż

2

XXIII/2098

1

3
4
5
6

XXIII/2218
XXIII/2301
XXIII/2334
XXIII/2473

1
2
3
4

7

XXIII/2678

5

sektor L

–

–

okres rzymski

8
9
10
11
12
13
14
15

XXIII/2681
XXIII/2697
XXIII/2730
XXIII/3130
XXIII/3160
XXIII/3178
XXIII/3224
XXIII/3832

5
5
5
5
5
5
5
7

skupisko 4
–
–
–
–
–
–
–

59
58
52
59
63
59
62
76

obiekt mieszkalny
jama magazynowa
jama magazynowa
obiekt mieszkalny
jama magazynowa
obiekt mieszkalny
jama magazynowa
obiekt mieszkalny

B2/C1–C1a
C2/C3–D
C2/C3–D
B2/C1–C1a
C2/C3–D
B2/C1–C1a
C2/C3–D
okres rzymski

16

XXIII/4060

8

–

85

palenisko

okres rzymski

17
18

XXIII/4052
XXIII/4046

8
8

C2
A3

–
–

19

XXIII/4074

8

–

83

20

XXIII/4071

8

–

81

21
22

XXIII/4381
XXIII/4409

9
9

–
E2

98A
–

23

XXIII/4570

9

–

106

24

XXIII/4571

9

–

106

25
26
27

XXIII/4583
XXIII/4017
XXIII/4077

9
8
9

–
powierzchnia
humus

28

XXIII/4647

10

29

XXIII/4647

30

XXIII/4652

–
–

Datowanie

Rodzaj zabytku

okres rzymski

osełka

okres rzymski

kamień szlifierski

okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski
okres rzymski

osełka
kamień szlifierski
osełka
przęślik
przęślik ornamentowany
ciężarek do sieci
ciężarek do sieci
osełka
gładzik do ceramiki
przęślik
osełka
osełka
gładzik
pionek do gry?/
miniatura ciężarka?
rozcieracz/tłuk
fragment rozcieracza
kamień szlifierski/
osełka

okres rzymski
okres rzymski

jama gospodarcza

okres rzymski
późny okres
rzymski
okres rzymski
okres rzymski

fragment osełki
osełka

okres rzymski

gładzik

okres rzymski

gładzik

98A
–
–

obiekt produkcyjny?
jama gospodarcza
–
obiekt produkcyjny?
obiekt produkcyjny?
jama gospodarcza
–
–

rozcieracz
rozcieracz
rozcieracz

–

113

obiekt mieszkalny

10

–

113

obiekt mieszkalny

10

–

113

obiekt mieszkalny

okres rzymski
okres rzymski?
okres rzymski?
późny okres
rzymski
późny okres
rzymski
późny okres
rzymski
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rozcieracz

rozcieracz
osełka
osełka
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Lokalizacja i kontekst odkrycia
warstwa kultuobiekt
funkcja obiektu
rowa (sektor)

Lp.

Numer
inwentarza

wykop

31

XXIII/4713

10

–

113

obiekt mieszkalny

32

XXIII/4731

10

–

114

palenisko

33

XXIII/4751

10

–

123

piec

34
35

XXIII/4758
XXIII/2401

10
4

powierzchnia
powierzchnia

–
–

36

XXIII/2720

5

–

59

obiekt mieszkalny

B2/C1–C1a

37

XXIII/4620

9

–

107

jama gospodarcza

38

XXIII/4737

10

–

113

obiekt mieszkalny

okres rzymski
późny okres
rzymski

39

XXIII/4622

9

–

106

obiekt produkcyjny?

okres rzymski

40

XXIII/4602

9

–

94

piec wapienniczy

okres rzymski

Wśród analizowanych zabytków, zgodnie z opisem
inwentarza, dominują osełki i kamienie szlifierskie
oraz rozcieracze i gładziki do ceramiki lub skóry. Występują ponadto przęśliki (w tym jeden ornamentowany), ciężarki do sieci i jeden pionek do gry?. Trzy
zabytki zaklasyfikowano jako fragmenty kamieni żarnowych oraz dwa (dwie duże grupy) jako elementy
konstrukcji obiektów produkcyjnych (por. tab. 3)1.
Badania petrograficzne wykonano metodą makroskopową. Na podstawie struktury, tekstury i ma1
Wyboru zabytków i ich opisu archeologicznego z określeniem
funkcji użytkowej dokonała M. Stasiak-Cyran.

–
–

Datowanie
późny okres
rzymski
okres rzymski
późny okres
rzymski
okres rzymski?
okres rzymski?

Rodzaj zabytku
rozcieracz/gładzik
rozcieracz
rozcieracz
gładzik
rozcieracz
górna część żarna obrotowego, tzw. biegun
żarno nieckowate
fragment żarna obrotowego
kamień z konstrukcji
obiektu
kamień z konstrukcji
obiektu

kroskopowo dostrzegalnego składu mineralnego
określano rodzaj skały w nawiązaniu do systematyki
w rozumieniu: Bolewski i in. 1982. Głównym celem
badań było określenie petrografii analizowanych
artefaktów oraz potencjalnego źródła pochodzenia
surowców kamiennych służących do ich wykonania.
W trakcie badań makroskopowych wytypowano dwa
artefakty do badań instrumentalnych celem uściślenia rodzaju petrograficznego. Badania wykonano
metodami nieniszczącymi, przy użyciu mikroskopu
skaningowego SEM z przystawką EDS. Pozwoliły one
na analizę mikrostruktur i tekstur oraz składu chemicznego.

Analiza
Wyniki badań makroskopowych zestawiono w tabeli nr 2.
Tabela 2. Makroskopowa diagnoza petrograficzna i użytkowa zabytków kamiennych
Table 2. Macroscopic petrographic and functional diagnosis of stone artefacts
Lp
1

2

3

280

Opis morfologii i cech użytkowych zabytku (dokumentacja fotograficzna na tabl.
CV–CX)
Prostokątna płytka dwustronnie wygładzona przez
intencjonalne użytkowanie.
Częściowo wypracowane
(użytkowane do ścierania)
trzy powierzchnie boczne,
czwarta z przełamu (tabl.
CV: 5).

Makroskopowy
opis petrograficzny

Skała okruchowa, drobnoziarnista
barwy jasnoszaro-żółtej z infiltracyjnymi, laminarnymi przebarwieniami
barwy wiśniowo-brązowej tlenków
i wodorotlenków Fe. Ziarna kwarcu
o wielkości do 0,2 mm. Spoiwo kontaktowe i regeneracyjne, krzemionkowe. Piaskowiec kwarcowy, jurajski
z Gór Świętokrzyskich.
Naturalny, wydłużony głazik
Skała osadowa o wyraźnie płaskoz dwoma płaszczyznami
-równoległym warstwowaniu.
użytkowanymi do szlifowania/ Oddzielność tekstualna wykorzystana
polerowania (tabl. CV: 4).
była do nadania formy użytkowej.
Struktura drobno-/średnioziarnista.
Kwarc, skalenie o spoiwie krzemionkowym, kontaktowym i masy
wypełniającej. Piaskowiec (szarogłaz)
skandynawski.
Wydłużony, płasko-równoleg Skała osadowa, ziarnista, dwubarwły fragment skalny o jednej
na: jasno żółto-szara i wiśniowo-brąpowierzchni wygładzonej,
zowa (warstwa o spoiwie hematy-

Diagnoza
funkcjonalna
Płytka szlifierska.

Diagnoza
surowcowa
Piaskowiec z północnego ob
rzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Głazik, eratyk, gla- Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych
cjalny lub fluwioglacjalny w natural- lub osadów fluwioglacjalnych.
nej formie. Płaskie
powierzchnie
wykorzystane jako
elementy ścierne
do szlifowania.
Płytka/osełka
szlifierska.

Piaskowiec z północnego ob
rzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Lucjan Gazda

Opis morfologii i cech użytkowych zabytku (dokumenMakroskopowy
Lp
tacja fotograficzna na tabl.
opis petrograficzny
CV–CX)
3 połysk na niektórych fazach
towym). Struktura drobnoziarnista,
kwarcowa o spoiwie kontaktowym,
cd. mineralnych (tabl. CV: 3).
ilasto-kwarcowym i ilasto-hematytowym. Piaskowiec kwarcowy, jurajski
z Gór Świętokrzyskich.
Piaskowiec drobnoziarnisty kwarcowy
4 Duży fragment skalny o nieo spoiwie kontaktowym, ilasto-krzeregularnym kształcie i trzech
mionkowym barwy jasnożółto-szarej.
powierzchniach wyrobionych
przez szlifowanie dużych płasz- Piaskowiec jurajski (liasowy).
czyzn. Na jednej powierzchni
liczne ślady zeszlifowania/
wyrównywania krawędzi metalowych narzędzi (tabl. CVI: 2).
Skała osadowa barwy żółto-szarej.
5 Płaski, cienki, mocno
Struktura drobno-/bardzo drobnowydłużony fragment skalny
o użytkowanej jednej, cienkiej ziarnista. Skała kwarcowa o spoiwie
powierzchni oraz mniej inten- krzemionkowym. Tekstura subtelnie
sywnie, powierzchni szerokiej, laminowana równolegle do płaskich,
szerszych powierzchni. Twarda odmiapłaskiej (tabl. CVI: 1).
na piaskowca jurajskiego (liasowego)
cienko ławicowego.
6 Forma z centralnym otworem Skała mikroporowata o strukturze
uzyskana przez toczenie (tabl. kolomorficznej. Krzemionkowa, lekko
węglanowa. Barwa żółto-biało-szara.
CVII: 1).
Z jednej strony powierzchnia ciemnoszara (sadza, humus?). Opoka lekko
wapnista.
7

8

9

10

11

Forma niskiego walca z centralnym otworem uzyskana przez
toczenie i wiercenie. Jedna
powierzchnia geometrycznie
rytowana przez nacinanie/
skrobanie (tabl. CVII: 2).
Płaski, nieregularny fragment
skalny z otworem wierconym
z dwóch stron obiektu. Skała
barwy żółto-jasnoszarej (tabl.
CVI: 3).
Obiekt nieregularny, płaski,
naturalny lub z mechanicznego (odbijanie) dzielenia większego bloku skalnego, z wywierconym stożkowym otworem (tabl. CVI: 4).
Prostopadłościenny, lekko
klinowaty fragment o nieregularnych powierzchniach utworzonych w trakcie szlifowania/
polerowania (tabl. CVII: 8).
Wydłużony, silnie wygładzony
fragment skalny o barwie powierzchni ceglasto-czerwonej
i zielono-szarej na powierzchni przełamu (tabl. CVII: 4).

Diagnoza
funkcjonalna

Diagnoza
surowcowa

Kamień szlifierski.

Piaskowiec z północnego ob
rzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Kamień szlifierski/
osełka.

Piaskowiec z północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Powierzchniowo brunatna i czarna.
Struktura kolomorficzna, lekko porowata. Skała węglanowo-krzemionkowa. Opoka wapnista.

Opoka (kredowe wychodnie skał
Wyżyny Lubelskiej lub północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich). Możliwa do pozyskania
także z osadów deluwialnych,
glacjalnych lub aluwialnych
doliny Wisły lub Wyżnicy.
Artefakt wytworzo- Wychodnie opoki odwapnionej
w Piotrowicach k. Zawichostu
ny przez toczenie,
wiercenie i rytowa- oraz w rejonie Góry Puławskiej.
Możliwa do pozyskania także
nie skały.
z osadów deluwialnych, glacjalnych lub aluwialnych.
Ciężarek/obciążnik. Lokalne skały kredowe, opoki
wapniste. Możliwy do pozyskania
z wychodni, deluwiów, aluwiów
lub także z osadów glacjalnych.

Skała o barwie jasnoszarej. Struktura
kolomorficzna, lekko porowata. Skała
węglanowo-krzemionkowa.
Opoka wapnista.

Ciężarek/obciążnik. Lokalne skały kredowe, opoki
wapniste. Możliwy do pozyskania
z wychodni, deluwiów, aluwiów
lub także z osadów glacjalnych.

Skała żółto-szara, powierzchniowo
szara. Drobnoziarnisty piaskowiec
kwarcowy o spoiwie ilasto-krzemionkowym, lekko żelazistym.
Piaskowiec jurajski (liasowy).
Skała o strukturze afanitowej, magmowa, zasadowa. Bazalt zmieniony
częściowo (powierzchniowo) przez
wypalenie (zmiana barwy na powierzchni).

Płytka/osełka
szlifierska.

Na przełamie skała o strukturze kolomorficznej, mikroporowatej. Barwa
jasnoszara. Skała krzemionkowa,
bezwęglanowa. Opoka odwapniona/
ziemia krzemionkowa.

Artefakt wytworzony przez toczenie
i wiercenie.

Forma i silne wygładzenie zabytku
mogą wskazywać
na długie użytkowanie przy
obróbce materiałów
w stanie mokrym
lub wilgotnym (np.
gładzik do ceramiki
toczonej).
Skała żółto-biała. Struktura kolomor- Artefakt wytwoficzna, krzemionkowa, lekko węglano- rzony z opoki
przez cięcie i/lub
wa. Opoka lekko wapnista.
szlifowanie oraz
wiercenie

12

Nieregularny, wielościenny
przęślik z otworem lekko
skośnym, wierconym z dwóch
stron (tabl. CVII: 3).

13

Prostopadłościenny fragment Skała osadowa drobnoziarnista o tekstu- Fragment skalny
użytkowany jako
rze subtelnie laminowanej, z wyraźną
skalny. Cztery powierzchnie
narzędzie ścierne –
wypracowane przez ścieranie/ oddzielnością (naprężenia termiczne,

Analiza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska 5…

Piaskowiec z północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Skała może być fragmentem
eratyka skandynawskiego lub
może pochodzić z wychodni skał
bazaltowych na Wołyniu.

Materiał pochodzi z wychodni skał
Wyżyny Lubelskiej lub północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
Możliwy do pozyskania także z osadów deluwialnych, glacjalnych lub
aluwialnych.
Piaskowiec z północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).
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cd.

14

15

16

Opis morfologii i cech użytkowych zabytku (dokumenMakroskopowy
tacja fotograficzna na tabl.
opis petrograficzny
CV–CX)
szlifowanie i polerowanie.
efekt przepalenia?). Efektem przepaDwie powierzchnie są efektem lenia są lekkie przebarwienia rdzawe
przełamu (tabl. CVII: 7).
i czarne oraz nieregularne spękania
prostopadłe do tekstury oraz odspojenia wzdłuż powierzchni laminowania.
Skała kwarcowa o spoiwie ilasto-krzemionkowym. Piaskowiec drobnoziarnisty, równoziarnisty o spoiwie
ilasto-krzemionkowym. Piaskowiec
jurajski (liasowy)
Prostopadłościenny, płaski
Barwa jasnoszara i szara, częściowo
fragment skalny z wypraczarna (sadza, humus?).
cowanymi w procesach
Skała osadowa drobnoziarnista, kwarszlifowania/polerowania
cowa. Piaskowiec kwarcowy o spoiwie
czterema powierzchniami.
krzemionkowym i ilasto-krzemionDwie powierzchnie są efektem kowym, kontaktowym. Piaskowiec
jurajski (liasowy).
przełamania/odbicia (tabl.
CVII: 6).
Otoczak bez wyraźnych
Barwa różowo-czerwona. Struktuśladów obróbki. Jeżeli był
ra drobno-/średnioziarnista, lekko
wykorzystywany technologicz- blastyczna. Piaskowiec kwarcowy/
nie, to wyłącznie do materiakwarcytyczny o spoiwie żelazistołów miękkich, np. skóra (tabl. -krzemionkowym. Piaskowiec jotnicki,
CV: 8).
skandynawski.
Obrobiony i ornamentowany
Skała biała, powierzchniowo szara
liniami i punktami rozmieszi ciemnoszara. Struktura kolomorczonymi geometrycznie na po- ficzna, tekstura mikroporowata.
wierzchniach ściętego stożka
Skała krzemionkowa, lekko wapnista.
(tabl. CVII: 5).
Opoka lekko wapnista.

17 Lekko spłaszczony, owalny
głazik, bez wyraźnych śladów
użytkowania. Kształt i forma
powierzchni wskazują na jej
naturalne powstanie w procesach glacifluwialnych i eolicznych (tabl. CV: 7).
18 Fragment skalny będący efektem rozbicia większej kulistej
formy. Brak wyraźnych śladów
obróbki lub użytkowania
(poza rozbiciem) (tabl. CV: 6).

19

20

21
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Wydłużony fragment skalny
o formie prostopadłościanu
zdeformowanego długotrwałym korzystaniem. Dłuższe
powierzchnie wielokierunkowo wyprofilowane szlifowaniem/polerowaniem. Dwie
mniejsze powierzchnie mają
formę z przełamania osełki
(tabl. CX: 6).
Fragment skały metamorficznej w formie płaskiego nieregularnego walca o wyrobionej
nieregularnie, przez ścieranie,
obwiedni (tabl. CIX: 3).
Nieregularny fragment
skalny o wyrobionej jednej
powierzchni lekko wklęsłej
i drugiej w formie ćwierćwałka (ostrzenie dłuta?) (tabl.
CV: 9).

Diagnoza
funkcjonalna

Diagnoza
surowcowa

Kamień szlifierski/
osełka.

Fragment skalny
intensywnie
użytkowany jako
narzędzie ścierne –
kamień szlifierski/
osełka.

Piaskowiec z północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Naturalny głazik,
Pozyskany z powierzchni w rejoeratyk glacjalny lub nach wychodni glin zwałowych,
fluwioglacjalny.
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Zabytek wytworzony przez ścieranie,
nadcinanie/skrobanie i nawiercanie

Wychodnie skał kredowych Wyżyny Lubelskiej lub północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
Opoka możliwa jest także do
pozyskania z lokalnych osadów
deluwialnych, glacjalnych lub
aluwialnych.
Barwa szaro-różowa. Skalenie (różo- Naturalny głazik,
Pozyskany z powierzchni w rejowe i jasnoszare) oraz kwarc (szary).
eratyk glacjalny lub nach wychodni glin zwałowych,
Struktura średnioziarnista, równoziar- fluwioglacjalny.
osadów fluwioglacjalnych lub
nista. Granitoid skandynawski.
aluwialnych.

Skała krystaliczna, magmowa. Struktura średnioziarnista, lekko porfirowata. Różowe skalenie, szary kwarc,
biotyt i minerały ciemne. Granitoid
skandynawski.

Skała osadowa drobnoziarnista,
kwarcowa. Piaskowiec drobnoziarnisty o spoiwie ilasto-krzemionkowym
i krzemionkowym, kontaktowym.

Barwa ciemnoszara i czarna. Struktura drobnoblastyczna. Skalenie,
amfibole, pirokseny. Amfibolit skandynawski.
Skała okruchowa drobnoziarnista.
Ziarna kwarcu w spoiwie krzemionkowym, kontaktowym i regeneracyjnym.
Piaskowiec jurajski (liasowy) z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.

Naturalny głazik,
eratyk, ukształto
wany ostatecznie
przez celowe
(tłuk?) lub przypadkowe (mechaniczne lub termiczne) rozbicie.
Fragment skalny
intensywnie użytkowany jako narzędzie
ścierne – kamień
szlifierski/osełka.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Głazik, eratyk,
ukształtowany ostatecznie w procesach
użytkowania jako
rozcieracz.
Fragment skalny
intensywnie użytkowany jako narzędzie ścierne.
Osełka szlifierska.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Piaskowiec z północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Piaskowiec z północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Lucjan Gazda
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23

Opis morfologii i cech użytkowych zabytku (dokumentacja fotograficzna na tabl.
CV–CX)
Prostopadłościenny, wydłużony fragment o nieregularnych,
lekko wklęsłych lub wypukłych powierzchniach utworzonych w trakcie szlifowania/
polerowania (tabl. CX: 7).
Płaski fragment skalny o jednej powierzchni wypracowanej ścieraniem/polerowaniem
(tabl. CX: 5).

24

Płaski fragment skalny, jednostronnie wyrobiony, lekko
wklęśle (tabl. CX: 4).

25

Głazik w formie lekko
obtoczonego wielograńca.
Na powierzchni brak śladów
użytkowania jako elementu
trącego lub rozgniatającego.
Forma i powierzchnie utworzone w sposób naturalny, w
ramach procesów eolicznych i
aluwialnych (tabl. CVIII: 1).
Owalny, spłaszczony głazik
o jednolicie, naturalnie
wygładzonej powierzchni. Nie
dostrzega się śladów obróbki
lub wykorzystania do rozcierania, szlifowania lub uderzania
(tabl. CVIII: 4).

26

27

28

29

30

Makroskopowy
opis petrograficzny

Diagnoza
funkcjonalna

Diagnoza
surowcowa

Skała żółto-szara, powierzchniowo
szara. Drobnoziarnisty piaskowiec
kwarcowy o spoiwie ilasto-krzemionkowym, lekko żelazistym. Piaskowiec
jurajski (liasowy).

Kamień szlifierski/
osełka.

Piaskowiec z północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
(okolice Szydłowca).

Na przełamie skała o barwie biało-rdzawej. Na pozostałej części (w tym
roboczej) ma barwę jasnożółto-białą
z czarnymi nalotami (humus?). Struktura kolomorficzna, tekstura silnie porowata. Skała lekka, krzemionkowa.
Opoka odwapniona/ziemia krzemionkowa.
Skała lekka o strukturze kolomorficznej, mikroporowatej. Barwa jasnoszaro-biała, powierzchniowo ciemnoszara od humusu. Opoka lekka/ziemia
krzemionkowa.
Skała krystaliczna magmowa, drobnoziarnista, równoziarnista barwy
szarej i jasnoszarej. Skład mineralny:
skalenie, kwarc, muskowit, pirokseny.
Granitoid skandynawski, narzutowy.

Płytka polerska
użytkowana do obróbki płaszczyzn.

Wychodnie w Piotrowicach k. Zawichostu oraz w rejonie Góry
Puławskiej. Możliwa do pozyskania także z osadów deluwialnych,
glacjalnych lub aluwialnych.

Płytka polerska
użytkowana do krawędzi i nieregularnych lub sferycznych powierzchni.
Głazik, eratyk w for
mie obtoczonej, bez
śladów użytkowania
technologicznego.

Wychodnie w Piotrowicach k. Zawichostu oraz w rejonie Góry
Puławskiej. Możliwa do pozyskania także z osadów deluwialnych,
glacjalnych lub aluwialnych.
Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Głazik, eratyk w formie obtoczonej, bez
śladów użytkowania
technologicznego.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Naturalny otoczak
użytkowany jako
narzędzie rozgniata
jąco-rozcierające.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Naturalny otoczak,
eratyk glacjalny lub
fluwioglacjalny bez
śladów użytkowania.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Fragment skalny
intensywnie
użytkowany jako
narzędzie ścierne/
polerskie, osełka.

Skała podobna do tufitów
zasadowych towarzyszących
bazaltom na granicy Wołynia
i Polesia w miejscowości Rafałowka (zachodnia Ukraina).

Fragment skalny
intensywnie użytkowany jako narzędzie ścierne.

Głazik, eratyk z osadów glacjalnych lub fluwioglacjalnych lub
skała paleozoiczna z terenu Gór
Świętokrzyskich.

Skała wiśniowo-brązowa z pojedynczymi jasnymi punktami o wielkości
do 3–4 mm. Skała ziarnista, silnie
zdiagenezowana. Struktura średnioziarnista, lekko zlepieńcowata.
Czytelne warstwowanie. W składzie
mineralnym dominuje kwarc przy
małym udziale skaleni. Spoiwo typu
kontaktowego i regeneracyjnego,
żelazisto-krzemionkowe. Piaskowiec
skaleniowo-kwarcowy o spoiwie
żelazisto-krzemionkowym, lekko
kwarcytyczny, skandynawski.
Skała krystaliczna, średnioziarnista/
Głazik o nieregularnym
blastyczna z wyraźną teksturą kierunkształcie, słabo obtoczony.
Jedna powierzchnia wyraźnie kową, laminarną. Różowe i jasnoszare
skalenie, szary kwarc i ciemny biotyt.
ukształtowana przez ścieranie/ugniatanie-obijanie (tabl. Jest to lekko zmetamorfizowany,
zblastezowany granitoid. Granitognejs
CIX: 2).
skandynawski.
Skała barwy wiśniowo-brązowej
Głazik o nieregularnym
kształcie i dobrze obtoczonych o gładkiej, zeolizowanej powierzchni.
powierzchniach. Brak wyraź- Skała ziarnista, kwarcowa, masywna, bez prawidłowości tekstualnych.
nych śladów i powierzchni,
które mogłyby wskazywać na Spoiwo typu kontaktowego i regenejego dłuższe użytkowanie jako racyjnego żelazisto-krzemionkowe.
Piaskowiec kwarcytyczny, lekko
narzędzie (tabl. CVIII: 3).
żelazisty, skandynawski.
Barwa powierzchni brązowo-brunatKlinowaty, płaski fragment
na, na świeżym przełamie wiśniowa.
skalny ukształtowany przez
wykorzystanie do szlifowania, Struktura drobnoziarnista, reliktowo
piroklastyczna. Skład mineralny:
polerowania (tabl. CV: 2).
skalenie, minerały ilaste, tlenki żelaza,
minerały magnetyczne (magnetyt?).
Zdiagenezowany tuf, tufit.
Nieregularny, płaski, sierpowaty Skała szaro-brązowa (barwa naturalna przełamu) i brunatno-szara
w obrysie fragment skalny. Sil(przebarwienia wtórne powierzchni).
nie wypracowany w procesach
Struktura drobnoziarnista (poniżej
ścierania, szlifowania i polero0,1 mm), bez prawidłowości tekstualwania tabl. CV: 1).

Analiza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska 5…
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Opis morfologii i cech użytkowych zabytku (dokumentacja fotograficzna na tabl.
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Głazik o nieregularnym
kształcie, lekko spłaszczony. Powierzchnia z licznymi
małymi wgłębieniami, gładka
i woskowo-błyszcząca. Jakość
powierzchni wskazuje raczej
na eolizację niż użytkowanie
technologiczne (tabl. CIX: 1).
Głazik w formie zniekształconej kuli z jednym fragmentem
powierzchni wyraźnie wypracowanym, wygładzonym
w trakcie użytkowania (tabl.
CVIII: 5).

Głazik w formie dobrze
obtoczonej elipsoidy. Na
powierzchni brak śladów
użytkowania, w tym jako
element trący. Na fragmencie
powierzchni widoczny ubytek,
nie można jednak określić, czy
jest pochodzenia naturalnego,
czy też z użytkowania (tabl.
CVIII: 2).
Głazik o kształcie lekko spłaszczonego jajka. Powierzchnia
gładka, błyszcząca barwy
rdzawo-żółtej. Na powierzchni
nie ma wyraźnych śladów
użytkowania. Forma zabytku
i charakter powierzchni wskazują na pochodzenie naturalne
(tabl. CX: 8).
Głazik o kształcie lekko
spłaszczonego jaja. Na jednej
powierzchni subtelne ślady
użytkowania (tabl. CIX: 4).

Makroskopowy
opis petrograficzny
nych, masywna (nieporowata). Spoiwo typu kontaktowego i regeneracyjnego żelazisto-krzemionkowe. Ziarna
kwarcowe z małym udziałem skaleni
i łyszczyków. Mułowiec/piaskowiec
drobnoziarnisty typu waki.
Skała szara z żółto-brązowymi przebarwieniami powierzchni. Struktura
ziarnista, lekko krystaliczna, nierównoziarnista z ziarnami do 1 cm. Brak
prawidłowości tekstualnych. Skład
mineralny: ziarna i spoiwo kwarcowe.
Zlepieńcowaty piaskowiec kwarcowy,
lekko kwarcytyczny, skandynawski.
Na części powierzchni świeże, współczesne zadrapania i odbicia. Lokalnie
powierzchnia pokryta ciemnym
nalotem humusu lub spalenizny.
Skała krystaliczna, magmowa,
średnioziarnista, równoziarnista,
barwy jasnoszaro-czerwonej. Brak
prawidłowości tekstualnych. Skład
mineralny: jasnoczerwone skalenie
i kwarc, ciemne łyszczyki i pirokseny.
Granitoid skandynawski.
Skała krystaliczna, magmowa, średnioziarnista, równoziarnista, barwy
jasnoszaro-różowej. Skład mineralny:
skalenie, kwarc, łyszczyki. Granitoid
skandynawski.

Diagnoza
funkcjonalna

Diagnoza
surowcowa

Naturalny otoczak
bez śladów użytkowania.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Otoczak żytkowany Pozyskany z powierzchni w rejojako rozcieracz –
nach wychodni glin zwałowych,
gniotownik.
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Naturalny otoczak
bez wyraźnych śladów użytkowania.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Skała kwarcowa osadowa, lekko meta- Naturalny otoczak
morficzna. Spoiwo kontaktowe i rege- bez śladów użytkoneracyjne kwarcowe i kwarcytyczne.
wania.
Słabo czytelna tekstura warstwowa.
Piaskowiec kwarcytyczny, lekko żelazisty, skandynawski.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Barwa brązowa. Słabo czytelne warstwowanie. Struktura drobnoziarnista.
Ziarna kwarcu. Spoiwo krzemionkowe, lekko żelaziste i kwarcytyczne.
Piaskowiec kwarcytyczny, lekko
żelazisty, skandynawski.
Spękany (sklejony) biegun ża- Struktura skały okruchowo-biomorren obrotowych (tabl. CX: 1). ficzna (skamieniałości małży morskich). Barwa jasnoszaro-brązowa.
Ziarna piasku kwarcowego drobnoziarniste. Spoiwo krzemionkowe
z obecnością automorficznego kwarcu.
Piaskowiec/zlepieniec muszlowy
mioceński.
Duży fragment kamiennego
Skała barwy szarej. Na powierzchni
żarna nieckowatego (tabl.
ciemniejsze przebarwienia. Skała
CX: 2).
krystaliczna, blastyczna, skaleniowo-biotytowo-kwarcowa z żyłami
kwarcowo-skaleniowymi. Skała silnie
zwietrzała, lekko rozsypliwa. Drobno
blastyczny gnejs skandynawski.
Fragment żarna obrotowego
Skała jest wyraźnie zróżnicowana
(płaska powierzchnia robostrukturalnie. W górnej części jest to
cza) wykonany ze skały barwy piaskowiec kwarcowy, gruboziarnisty
jasnoszarej (tabl. CX: 3).
o spoiwie węglanowym. W dolnej,

Naturalny otoczak,
krótko użytkowany
do rozcierania.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Biegun żaren
wykonany przez
wykuwanie i szlifowanie.

Wychodnie i głazowiska skał
mioceńskich występujących na
Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórach Chełmskich.

Zabytek wykonany
jest przez wyrabianie niecki w trakcie
użytkowania z użyciem twardszego
rozcieraka.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Element żaren
obrotowych.

Wychodnie skał miocenu Roztocza lub Gór Świętokrzyskich.
Mniej prawdopodobne jest

Lucjan Gazda

Lp

Opis morfologii i cech użytkowych zabytku (dokumentacja fotograficzna na tabl.
CV–CX)

38
cd.

39

Grupa głazów i głazików skał
krystalicznych o naturalnych
formach oraz fragmenty
miększych osadowych skał
w formie rozdrobnionej mechanicznie (kruszenie) (tabl.
XLV).

40

Grupa ostrokrawędzistych
fragmentów skalnych, które
są efektem rozbicia jednego
dużego głazu (tabl. XXXVIII).

Makroskopowy
opis petrograficzny

Diagnoza
funkcjonalna

zlepieniec kwarcowo-biodetrytyczny
o spoiwie węglanowym. Mioceńskie
piaskowce i zlepieńce Roztocza lub
południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
Głazy to głównie skały magmowe
typu granitoidów oraz metamorficzne
kwarcyty i piaskowce kwarcytyczne
skandynawskie. Trzy fragmenty rozbitego większego głazu to jasnoszaro-różowy, drobno-/średnioziarnisty,
porfirowy (hipautomorficzne plagioklazy) granitoid. Okruchy skalne
to piaskowce jurajskie oraz lokalne
opoki.

Elementy konstrukcji
obiektu wykonano
z naturalnych, nieobrobionych głazów
narzutowych oraz
fragmentów pias
kowców i opok, które
stanowiły najprawdopodobniej odpad
przy produkcji
kamiennych przedmiotów i narzędzi.
Barwa różowo-szara. Skała magmowa Głaz rozbity na
średnio- i gruboziarnista, porfirowaprzypadkowe
formaty. Destrukcja
ta z enklawami dużych kryształów
głazu mogła odbyć
kwarcu i skaleni. Podstawowa masa
skały to skalenie, kwarc i muskowit.
się przez uderzanie
Granitoid skandynawski, zwietrzały,
lub stres termiczny
lekko rozsypliwy. Powierzchniowo wy- (czerwone przebarstępują czerwonawe przebarwienia.
wienia powierzchni
mogą wskazywać na kontakt
z ogniem).

Badania makroskopowe dla dwóch zabyków (nr 11
i 29) uzupełniono diagnozą instrumentalną. Wyniki
badań zestawiono w formie zdjęć mikrostruktur i widm
analizy chemicznej w mikroobszarze (ryc. 1 i 2).
W obrazie mikroskopowym artefaktu nr 29 dominuje struktura drobno- i średnioziarnista, porfirowa
z małym udziałem szkliwa. Pokrój kryształów jest

Diagnoza
surowcowa
pozyskanie takiego materiału
z osadów postglacjalnych.

Pozyskane z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

Pozyskany z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub
aluwialnych.

tabliczkowy, transformujący do struktur blaszkowych
i ilastych. Tekstura jest silnie porowata bez prawidłowości kierunkowych. Skład chemiczny odpowiada skale obojętnej, wzbogaconej w żelazo. Skład
chemiczny pozwala określić dominację w składzie
mineralnym plagioklazów (automorficzne kryształy
w obrazie mikroskopowym) z dużym udziałem albitu

B

A
Ryc. 1. Wyniki badań w mikroskopie elektronowym artefaktu nr 29 (nr inw. XXIII/4647): A – obraz SEM mikrostruktury; B – widmo analizy pierwiastkowej EDS
Fig. 1. Results of electron microscope studies of artefact 29
(inventory no. XXIII/4647): A – SEM image of the microstructure; B – spectrum of elemental EDS analysis
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B
A
Ryc. 2. Wyniki badań w mikroskopie elektronowym artefaktu 11 (nr inw. XXIII/3130): A – obraz SEM mikrostruktury; B – widmo analizy pierwiastkowej EDS
Fig. 2. Results of electron microscope studies of artefact 11
(inventory no. XXIII/3130): A – SEM image of the microstructure; B – spectrum of elemental EDS analysis

i mniejszym udziale piroksenów. W skale występuje
magnetyt i apatyt. Część glinokrzemianów transformuje w minerały ilaste. Strukturalnie, teksturalnie,
chemicznie i mineralnie skała ta odpowiada zasadowym/obojętnym tufitom. Surowiec ten może odpowiadać pokrywom tufitowym zachodniego Wołynia
w strefie granicznej z Polesiem (rejon Rafałowki, zachodnia Ukraina) (ryc. 1).
W obrazie mikroskopowym artefaktu 11 dominuje
struktura bardzo drobnoziarnista z małym udziałem
szkliwa. Pokrój kryształów jest drobnotabliczkowy
i listewkowy. Tekstura jest zwarta, bez prawidłowości kierunkowych. Skład chemiczny odpowiada skale
obojętnej, silnie wzbogaconej w żelazo. Skład chemiczny pozwala ustalić przybliżony skład mineralny na plagioklazowo-piroksenowy z oliwinem oraz
znaczną ilością magnetytu. Strukturalnie, chemicznie i mineralnie skała ta odpowiada bazaltom. Brak
minerałów wskaźnikowych nie pozwala ustalić źródła pochodzenia tego surowca (ryc. 2).
W ramach wykonanych badań uściślono mineralogię i petrografię zabytków nr 11 i 29. Jednoznacznie
petrograficznie i regionalnie można zaklasyfikować
próbę nr 11, odpowiadającą kredowym tufitom bazaltowym/andezytowym płyty wołyńskiej. Artefakt ten
odpowiada tufitom z Rafałowki (zachodnia Ukraina).
Mniej jednoznacznie można zaklasyfikować bazalt
(próba nr 29), w którym nie stwierdzono cech charakterystycznych. Jedynie pośrednio można przypuszczać, że te dwa artefakty wykonano z materiałów przyniesionych na stanowisko jednocześnie, co
pozwala także pochodzenie bazaltu wiązać z rejonem
Rafałowki, gdzie bazalty tworzą wychodnie poniżej
poziomu tufitów.
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Wnioski
Surowce kamienne będące w użyciu na stanowisku 5 Nieszawa Kolonia to skały reprezentowane
głównie przez lokalne materiały eratyczne (15 sztuk
i dwie duże grupy – nr 39 i 40) i opoki kredowe
(8 sztuk) oraz piaskowce kwarcowe z północnego
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (11 sztuk).
Wśród materiałów eratycznych, które w prosty
sposób mogły być pozyskiwane bezpośrednio z powierzchni, stwierdzono otoczaki piaskowców kwarcytycznych oraz skał krystalicznych magmowych
i metamorficznych (granitoidy, granitognejsy, gnejsy
i amfibolity). Skały eratyczne, jako stosunkowo łatwo
dostępne, w przeważającej ilości (szczególnie większe głazy) były użytkowane (w formie nieobrobionej
lub intencjonalnie rozbitej) jako elementy konstrukcyjne budowli i urządzeń oraz w formie otoczaków
jako narzędzia rozcierające (żarno nieckowate, rozcieracze), w mniejszym stopniu jako narzędzia szlifierskie i polerskie. Część z tych artefaktów (8 sztuk)
nie wykazuje jednak powierzchniowych śladów użytkowania, co nie pozwala jednoznacznie traktować ich
jako narzędzia, choć nie można wykluczyć intencjonalnego wykorzystania. Bezpośrednio z powierzchni najbliższej okolicy mogły być pozyskiwane także
opoki (wapniste i odwapnione), które towarzyszą
osadom glacjalnym i fluwioglacjalnym. Mogły one
pochodzić także z celowej eksploatacji wychodni skał
kredy Wyżyny Lubelskiej (np. odsłonięcia w dolinie
Wisły) lub północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Opoki wapniste i odwapnione stosowane były
do produkcji przęślików, obciążników sieci rybackich,
przedmiotów zbytku (pionek do gry?) oraz także jako
materiały polerskie. Syntezę preferencji surowcowych i funkcji zabytków zestawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Zestawienie funkcji i preferencji surowcowych zabytków
Table 3. Comparison of functions and preferences concerning materials in the artefacts
Użytkowanie zabytku

Nr zabytku

Narzędzia szlifiersko-polerskie

1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14,
19, 21, 22, 23, 24, 29, 30

Przęśliki, ciężarki

6, 7, 8, 9, 12

Narzędzia gładzące (ceramika,
garbarstwo)
Narzędzia udarowo-rozcierające
(tłuki)

Żarna

11, 15
20, 27, 32, 35

36, 37, 38

Przedmioty zbytku (pionek do
gry)
Kamień budowlany (konstrukcyjny)
Formy bez wyraźnych cech użytkowania

16
39, 40
17, 18, 25, 26, 28, 31,
33, 34

Diagnoza surowcowa – źródło pochodzenia materiału
Piaskowce z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (okolice
Szydłowca), eratyki glacjalne (nr 2), opoka odwapniona w Piotrowicach k. Zawichostu oraz w rejonie Góry Puławskiej (nr 23, 24),
tufit z Wołynia (nr 29), piaskowiec eratyczny lub z paleozoiku Gór
Świętokrzyskich.
Opoka i opoka odwapniona (kredowe wychodnie skał Wyżyny Lubelskiej lub północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, a także osady
postglacjalne.
Fragment eratyka skandynawskiego lub z wychodni skał bazaltowych
na Wołyniu.
Skały krystaliczne i piaskowce pozyskiwane z powierzchni w rejonach
wychodni glin zwałowych, osadów fluwioglacjalnych lub aluwialnych.
Okruchowe skały pozyskiwane z wychodni i głazowisk skał mioceńskich Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich, z powierzchni
w rejonach wychodni glin zwałowych, osadów fluwioglacjalnych
lub aluwialnych, a także z wychodni skał miocenu Roztocza lub Gór
Świętokrzyskich.
Opoka odwapniona występująca w Piotrowicach k. Zawichostu oraz
w rejonie Góry Puławskiej.
Pozyskiwane z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub aluwialnych.
Pozyskiwane z powierzchni w rejonach wychodni glin zwałowych,
osadów fluwioglacjalnych lub aluwialnych.

Bez wątpienia przedmiotem celowego importu
były występujące tu w formie silnie użytkowanych
narzędzi/materiałów ściernych i polerskich jurajskie
piaskowce z Gór Świętokrzyskich. Piaskowce jurajskie (liasowe) z Gór Świętokrzyskich stosowane były,
w zależności od uziarnienia i zwięzłości, do szlifowania i polerowania metali. Ilość i formy tych narzędzi,
w dużym stopniu zużyte, świadczą o specjalizacji wytwórczości tej osady.
Stwierdzono mniejszą ilość skał okruchowych z lokalnych pokryw miocenu Roztocza, Pagórów Chełmskich, Wyniosłości Giełczewskiej lub południowego

obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Duże elementy żaren obrotowych z piaskowca/zlepieńca muszlowego
wykonano (lub pozyskano gotowe urządzenia) w ramach kontaktów z tymi dość odległymi regionami.
Najbardziej odległym importem wydają się jeden
fragment bazaltu i jeden tufitu, które można wiązać
z wychodniami tych skał na Wołyniu, choć nie można wykluczyć ich powtórnego używania, z wcześniejszych jednostek osadniczych (np. Gazda 2009). Bazalt i tufit wykorzystywano jako narzędzia gładzące
(lub utwardzające?) i polerujące.

Petrographic analysis of stone artefacts from site 5 in Nieszawa Kolonia
Summary
A petrographic analysis was conducted on 40 stone artefacts obtained during the archaeological excavations of
site 5 in Nieszawa Kolonia. The stone material used there
comprises mainly local erratic material and chalk marl/
rock as well as quartz sandstone from the northern periphery of Góry Świętokrzyskie. Erratic stones, being easily accessible, were mostly utilised (especially larger stones
which were unprocessed or intentionally broken) as construction elements of buildings and devices as well as in the
form of boulders, as grinding tools (trough quern, grinder),
and to a lesser extent as grinding and polishing tools. Calcareous and decalcified marl could be obtained from the
ground surface in the direct vicinity. It could also have come
from intentional exploitation of outcrops of chalk stone in
the Lublin Upland (e.g. the outcrops in the Vistula basin)
or the northern periphery of Góry Świętokrzyskie. The

calcareous and decalcified marl was used for the production of spindle whorls, fish net weights, luxury items (game
pawn?) and polishing tools. The Jurassic sandstone from
Góry Świętokrzyskie was deliberately imported. Depending on its granulation and concentration it was used for
grinding and polishing metals. The number and forms of
these tools, mostly used up, point to a specialization in the
manufacture at this settlement. Sizeable elements of rotary
querns were made (or ready tools were obtained) as a result
of contacts with regions where Miocene rock cuttings occur (Pagóry Chełmskie, Wyniosłość Giełczewska, Roztocze
or the southern limits of Góry Świętokrzyskie). The most
remote import of stone material is a fragment of basalt and
tuffite, which can be associated with the outcrops of these
rocks in Volhynia, although their secondary usage from earlier settlement units cannot be excluded.

Literatura
Bolewski A., Parachoniak W.
1982 Petrografia, Warszawa.
Gazda L.
2009 Analiza zabytków kamiennych z grobów podkurhanowych na Grzędzie Sokalskiej, [aneks w:] Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988–2006, red. J. Machnik, J. Bagińska, W. Koman, Kraków, s. 309–314.
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Wyniki badań szczątków ryb z osady z okresu rzymskiego
w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie

Stanowisko nr 5 w Nieszawie Kolonii położone jest
w rejonie ujścia rzeki Wyżnicy do Wisły, na obszarze
starorzecza Wisły (Stasiak-Cyran w tym tomie, ryc. 1).
Wśród znalezionych w obiektach osady przeworskiej szczątków zwierzęcych, ryby stanowią 10% ana

lizowanego zbioru. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zarejestrowania ponad 300 łusek ryb zachowanych w wypełniskach pięciu obiektów (tabela 1).

Analiza źródeł
Analizie poddano następujący materiał osteologiczny1:

rego obecność może wskazywać na duże znaczenie
rybołówstwa.

Rok 1996:
W materiale z 1996 oznaczona została pojedyncza
kość zębowa leszcza.

Rok 2006:
Z roku 2006 pochodził najliczniejszy materiał
szczątków ryb: 156 fragmentów kości oraz bardzo
liczne łuski. Niemal wszystkie z nich należały do ryb
karpiowatych charakterystycznych dla jezior, stawów
i wolno płynących rzek. Wśród oznaczonych gatunków zdecydowanie dominował leszcz, pojawiły się
także pojedyncze elementy kostne płoci. W materiale
znaleziono również pojedynczą kość okonia.

Rok 1999:
W materiale znaleziono 24 fragmenty kości i liczne
łuski ryb. Większość z nich należała do karpiowatych,
a wśród oznaczonych gatunków dominował leszcz.
W zbiorze pojawiły się również pojedyncze szczątki
okonia oraz liczniejsze kości szczupaka i jesiotra, któ-

Tabela 1.1Zestawienie szczątków ryb analizowanych w ramach projektu2
Table 1. Comparison of fish remains analysed for the project
Nr inwentarza
XXIII/2212
XXIII/3189

Wykop
1/1996
5/1999

Sektor
I

Obiekt
15
52

XXIII/3190

5/1999

I

52

XXIII/4497
XXIII/4507

9/2006
9/2006

F4
F1

98A
103

XXIII/4521
XXIII/4535

92006
9 2006

E4F4
F1

98A
103

XXIII/4550

9/2006

G1

96

Gatunek
Abramis brama – leszcz
Cyprinidae – ryby karpiowate
Perca fluvitalis – okoń pospolity
Abramis brama – leszcz
Abramis brama – leszcz
Abramis brama – leszcz
Esox lucius – szczupak pospolity
Acipenser sturio – jesiotr zachodni
Acipenser sturio – jesiotr zachodni
Esox lucius – szczupak pospolity
Esox lucius – szczupak pospolity
Abramis brama – leszcz
Abramis brama – leszcz
Cyprinidae – ryby karpiowate
Abramis brama – leszcz
Abramis brama – leszcz
Abramis brama – leszcz
Cyprinidae – ryby karpiowate
Abramis brama – leszcz

Kość
dentale
15 fragmentów żeber
operculum
hyomandibulare
cleithrum
Fragmenty łusek
cleithrum
Fragment tarczki
Fragment tarczki
cleithrum
parasphenoideum
operculum
3 fragmenty łusek
35 fragmentów kości
około 60 fragmentów łusek
2 fragmenty łusek
6 fragmentów łusek
3 fragmenty kości
6 fragmentów łusek

1
Niniejsza analiza ma charakter uzupełniający i została wykonana na zbiorze szczątków ryb z obiektów, w których zadokumentowano
i zebrano znaczące ilości łusek rybich (tab. 1). Pozostałe wyniki badań archeozoologicznych, w wyniku których rozpoznano udział ryb, zostały zawarte w artykule Ratajczak i in. w tym tomie, który podsumowuje wyniki wszystkich analiz (tam dalsza literatura).
2
Projekt „Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego”.
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Nr inwentarza
XXIII/4557

Wykop
9/2006

Sektor
G1

Obiekt
96

XXIII/4559

9/2006

G1

96A

XXIII/4560
XXIII/4581

9/2006
9/2006

G1
E4, F4

96A
98A, C

XXIII/4583

9/2006

E4, F4

98A

XXIII/4604
RAZEM

9/2006

G1

96A

Gatunek
Abramis brama – leszcz
Cyprinidae – ryby karpiowate
Cyprinidae – ryby karpiowate/
Abramis brama – leszcz
Cyprinidae – ryby karpiowate
Rutilus rutilus – płoć
Perca fluviaitilis – okoń pospolity
Abramis brama – leszcz
Cyprinidae – ryby karpiowate
Cyprinidae – ryby karpiowate
Rutilus rutilus – płoć
Cyprinidae – ryby karpiowate
Rutilus rutilus – płoć
Abramis brama – leszcz

Kość
około 30 fragmentów łusek
fragmenty kości
około 49 fragmentów łusek
7 fragmentów kości
łuska
preoperculum
około 30 fragmentów łusek
53 fragmenty kości
około 140 fragmentów łusek
fragment kręgu
około 52 fragmenty kości
3 fragmenty kręgów ogonowych
4 fragmenty łusek
181 fragm. kości, ok. 331 łusek

Wnioski
Znaczący odsetek szczątków ryb wskazuje na dużą
rolę rybołówstwa w gospodarce osady, co było związane z jej położeniem przy rzece Wiśle. W materiale
ichtiologicznym dominowały ryby karpiowate i jesiotrowate. Większość szczątków stanowiły nieokreślone co do gatunku fragmenty kości i łuski ryb karpiowatych. Ryby karpiowate należały do tych form, które
najwcześniej zasiedliły wody obszaru Polski po okresie zlodowacenia; do takich pionierskich gatunków
można zaliczyć płoć Rutilus rutilus, której obecność
na badanym stanowisku odnotowano na podstawie
fragmentów kręgów i łuski. Pojawiła się ona w wodach naszego kraju już w okresie preborealnym. Odbywa tarło w okresie wiosny (koniec kwietnia i maj),
w wodach o temperaturze 10–14°C, a osiąga wielkość
20–30 cm. Jej szczątki były licznie spotykane w materiałach archeozoologicznych od początku holocenu
do czasów nowożytnych. Była ceniona ze względu na
smaczne mięso, choć z dużą ilością ości (Makowiecki
2003).
Rybą z rodziny karpiowatych, której najwięcej
szczątków znaleziono w poziomach osadniczych, był
leszcz Abramis brama. Najstarsze znaleziska leszcza
z obszaru Polski pochodzą z okresu atlantyckiego.
Od okresu subatlantyckiego w wielu stanowiskach
archeologicznych stanowił najliczniejszy element
ichtiofauny, jednak wykorzystywano głównie duże
okazy. Leszcz należy do ryb średniej wielkości (30–
50 cm), tarło tego gatunku odbywa się w okresie od
końca kwietnia do czerwca, w wodach o temperaturze 14–20°C (Makowiecki 2003). W materiale był
on reprezentowany przez fragmenty szkieletu kości
czaszki (kość zębową dentale, kość gnykowożuchwową hyomandibulare, kość wieczka operculum), pasa
barkowego (kość skoblową cleithrum) oraz bardzo
liczne łuski.
Kolejnym ważnym gatunkiem był szczupak Esox
lucius. Szczątki szczupaka znane są już ze stanowisk
paleolitycznych. Występowanie w tych stronach było
możliwe dzięki stosunkowo niskiej temperaturze.
Pojawił się on dość wcześnie także w materiałach
pochodzących z przełomu plejstocenu i holocenu, co

ułatwiała mu stosunkowo niska temperatura, w której odbywa tarło (w marcu i kwietniu, 2–8°C). Szczupak należy do ryb dużych, osiąga wielkość od 50 do
130 cm, występuje na licznych stanowiskach archeologicznych, gdyż był często spożywany ze względu
na smaczne mięso (Makowiecki 2003). W materiale
z Nieszawy Kolonii stwierdzono występowanie kości
czaszki (kość przyklinowa parasphenoideum) i pasa
barkowego (kość skoblowa cleithrum).
Okoń Perca fluvitalis pojawia się w materiałach
archeozoologicznych równie wcześnie co szczupak.
Na stanowiskach z początkowych etapów holocenu
szczątków okonia i szczupaka jest więcej niż szczątków ryb karpiowatych. Ma smaczne mięso, mimo
małych rozmiarów (20 cm do 50 cm). Jego tarło odbywa się w kwietniu i w maju, w temperaturach wody
7–12°C (Makowiecki 2003). Na badanym stanowisku
odkryto kość wieczka operculum oraz kość przedpokrywową preoperculum.
Sum Silurus glanis należał także do gatunków, które dość wcześnie zasiedliły nasze wody po ustąpieniu
lodowca. Znane są jego szczątki z okresu borealnego.
Należy do największych ryb, które występują w naszej ichtiofaunie (największe osobniki osiągają ponad
2 m długości). Tarło odbywa w wodach o temperaturze powyżej 18°C w maju i czerwcu. Był rybą cenioną i ważną gospodarczo. Jego szczątki licznie występowały na wielu stanowiskach archeologicznych
(Makowiecki 2003). W materiale zanotowano kręgi
i fragmenty kości czaszki.
Liczne kości – tarczki – należały do jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus. Jesiotr zaliczał się do
największych ryb naszych wód. Osiągał wielkość do
4,5 m i ponad 300 kg masy ciała. Współcześnie w naszych wodach został wytępiony. Należał do ryb dwuśrodowiskowych, odbywających wędrówki na tarło
z Morza Bałtyckiego w górę rzek od kwietnia/maja
do sierpnia. W okresie wędrówek był intensywnie
odławiany, a jego mięso i kawior były i są niezwykle
cenione.
Należy podkreślić, że szczątki tego gatunku znalezione w stanowisku Nieszawa Kolonia zostały wy-
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korzystane w pracy, która rozwiązała zagadkę przynależności systematycznej jesiotrów występujących
w stanowiskach archeologicznych z obszaru Polski
i Bałtyku (Popović i in. 2014).
Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze informacje o dużym znaczeniu rybołówstwa w gospodarce
osady. Występowanie zróżnicowanych wielkościowo
ryb wskazuje na rozwinięte techniki połowu i wykorzystywanie cech behawioralnych (wędrówki na
tarło jesiotrów). Odnalezione gatunki ryb należą do
typowych i powszechnie występujących w wodach

rzek w tym okresie, dlatego nie mogą wskazywać na
szczególne cechy środowiska czy klimatu. Na stanowisku znaleziono także haczyki do połowu ryb oraz
narzędzia mogące służyć do wyrobu sieci, co wskazuje na dobre opanowanie przez mieszkańców osady
technik rybołówstwa.
Objęcie szczegółową analizą szczątków ryb,
a zwłaszcza łusek, których serię (kilkaset) zebrano
w trakcie badań wykopaliskowych, ma ogromne znaczenie dla stworzenia pełnego obrazu paleośrodowiska osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii.

Results of analyses of fish remains from a Roman period settlement
in Nieszawa Kolonia, site 5, Opole Lubelskie District
Summary
Among the animal remains found in the features of the
Przeworsk culture settlement in Nieszawa Kolonia fish remains constitute 10% of the total of the analysed collection.
Apart from skeleton bones, more than 300 scales were recorded in the filling of five features (Table 1). The considerable percentage of fish remains points to an important
role of fishing in the activities of the settlement, which was
facilitated by its location in the estuary of Wyżnica to the

Vistula river. The ichthyological material is dominated by
carp-like and sturgeon-like fish. The majority of the remains
was constituted by undetermined, with respect to species,
fragments of carp-like bones and scales. Among the recorded species one should mention: roach Rutilus rutilus.
bream Abramis brama, pike Esox Lucius, perch Perca fluvitalis, catfish Silurus glanis and Atlantic sturgeon Acipenser
oxyrinchus.
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Hodowla i użytkowanie zwierząt w osadzie kultury przeworskiej
w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie

Wstęp
Stanowisko nr 5 w Nieszawie Kolonii położone jest
w rejonie ujścia rzeki Wyżnicy do Wisły, na obszarze
starorzecza Wisły. Dotychczasowe badania wskazują, że w obrębie faz B2 i B2/C1–C1a (w II i na początku
III w. n.e.), a także w końcowej fazie okresu rzymskiego i na początku okresu wędrówek ludów funkcjonowała tutaj rozległa osada ludności kultury przewor-

skiej. Prace badawcze prowadzone były na tym stanowisku, z przerwami, od 1986 r., a ich wynikiem było
odkrycie licznych zabytków obejmujących ceramikę,
wyroby: krzemienne, kościane, z bursztynu, szkła,
metalu, a także szczątki roślinne i zwierzęce (Stasiak-Cyran 1999, 2000, 2003a, 2003b, 2005, 2008, 2010;
Wasylikowa, Cywa, Stasiak-Cyran i in. 2010).

Materiał i metody
W trakcie badań archeozoologicznych zarejestrowano łącznie 6686 szczątków zwierzęcych, pochodzących z sezonów badawczych 1986, 1996–2000, 2003,
2006 i 2008, z czego przynależność systematyczną
udało się określić dla 3549 kości, co stanowi 53,07%.
Świadczy to o małym stopniu rozdrobnienia materiału
(ryc. 1, tab. 2). Szczątki o różnym stopniu zachowania
poddano analizie, mającej na celu ustalenie przynależności taksonomicznej, osteometrycznej, morfologicznej i tafonomicznej. Określenia przynależności
gatunkowej i anatomicznej szczątków zwierząt dokonano na podstawie charakterystycznych cech budowy
kości i zębów. Wiek zwierząt1 określono na podstawie

stopnia skostnienia nasad kości długich z ich trzonami, a także na podstawie stopnia wyrżnięcia i starcia
zębów (Lasota-Moskalewska 1997). W przypadku
braku możliwości określenia przynależności gatunkowej szczątków kostnych małych przeżuwaczy (owca
i koza) opisywano je wspólnie jako owca/koza. W celu
określenia morfologii badanych szczątków kostnych
przeprowadzono analizę osteometryczną na podstawie metodyki zaproponowanej przez von den Driesch
(1976). Do określenia wysokości w kłębie wykorzystano powszechnie przyjęte współczynniki dla poszczególnych gatunków i typów kości (Lasota-Moskalewska
1997).

Wyniki
Wśród oznaczonych szczątków zwierząt ze wszystkich sezonów badawczych
zaznacza się wyraźna dominacja ssaków
udomowionych. Mieszkańcy tej przeworskiej osady najchętniej hodowali bydło (1424 kości), którego udział wynosi
40,1%. W materiale przeważają elementy szkieletów dojrzałych osobników tego
gatunku, nawet bardzo starych (około
7–10 lat), co wskazuje na dobrze zorganizowaną hodowlę, wykorzystującą
wartości przyżyciowe bydła (mleko, siła
pociągowa, mięso). Wśród młodocia1

1
Artykuł w wersji na płycie CD zawiera dodatkowo następujące zestawienia tabelaryczne:
tab. 4. Wiek osobniczy bydła, tab. 5. Wiek osobniczy świni, tab. 6. Wiek osobniczy owcy/kozy, tab.
7. Wiek osobniczy owcy, tab. 8. Wiek osobniczy
kozy.

nych najliczniejszą grupą są będące w okresie wymiany uzębienia
(3–3,5 lat). Szczątki kostne bydła są reprezentowane przez niemal
wszystkie elementy szkieletu, dominują fragmenty czaszki. Dość
liczne są również fragmenty proksymalne kończyn, żebra i kręgi.oznaczalne
Drugim co do3549
liczebności
53,1%gatunkiem hodowanym była świnia
nieoznaczalne

46,9%

3137

46,9%

6686
53,1%

oznaczalne
nieoznaczalne

Ryc. 1. Udział procentowy szczątków zwierząt oznaczalnych oraz nieoznaczalnych
Fig. 1. Percentage of determined and undetermined animal remains
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%
45
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1986

N
9
3
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0,7
0,7
0,7

0,7
0,7

5,3
0,7

1
1
1

1
1

8
1

153

%
45
31
12
0,7
0,7
0,7
2

1996
N
68
47
18
1
1
1
3

1,56
0,8
0,8
0,8

%
42
40
7,8
0,8
1,6
3,9
0,8

1997

129

2
1
1
1

N
54
51
10
1
2
5
1

0,3
0,5
1,1

0,5

2
4

2
376

0,8
1,6

1

3
6

1998
N
%
123
33
96
25
96
25
26
6,9
1
0,3
16
4,3

0,2

1
526

0,2
1,4
2,8
3
0,6

1
4
15
15
3

Szczątki oznaczalne
Szczątki nieoznaczalne
Suma

1986
N
%
20
13
133
87
153

1996
N
%
153
20
599
80
752

1997
N
%
128
25
505
75
633

1998
N
%
376
47
424
53
800

0,4

0,2
0,2

1
1

2

1,4
1,4

1,4

4
4

7

1999
N
%
214
42
171
33
74
14
9
1,8

1999
N
%
526
40
788
60
1314

Tabela 2. Udział ilościowy oraz procentowy zwierzęcych szczątków oznaczalnych oraz nieoznaczalnych
Table 2. Volume share and percentage of determined and undetermined animal bone remains

Sezon badań
Gatunek
Bos taurus – bydło
Sus scrofa f. domestica – świnia
Ovis/Capra – owca lub koza
Ovis ammon – owca
Capra aegarus – koza
Equus caballus – koń
Canis lupus f. domestica – pies
Sus scrofa – dzik
Alces alces – łoś
Capreolus capreolus – sarna
Cervus elaphus – jeleń
Lepus europaeus – zając
Meles meles – borsuk
Vulpes vulpes – lis
Castor fiber – bóbr
Gallus gallus – kura domowa
Aves indet. – ptaki
Emys orbicularis – żółw błotny
Ranidae indet. – żaby
Abramis brama – leszcz
Pisces indet. – ryby
Acipenser sturio – jesiotr
Esox lucius – szczupak
Rutilus rutilus – płoć
Perca fluvitalis – okoń
Małże
Suma

Tabela 1. Zestawienie liczbowe oraz procentowe szczątków poszczególnych gatunków zwierząt
Table 1. Number values and percentage of the remains of animal species

2000
N
%
267
43
347
57
614

0,4
1,1

0,8
0,4

0,4

0,4
0,4

%
27
27
15
1,5
14
1,5
0,4
0,4

2000

267

1
3

2
1

1

1
1

N
98
72
40
4
37
4
1
1

N
9
14
23

%
40
60

2003

2003

9

1
1

N
4
3

11
11

%
45
33

0,26
0,07
0,7

5
1
1
1912

2006
N
%
1912
85
334
15
2246

6,89
18
7,4

0,76
0,3

0,3

0,2
0,15
0,05
0,3
0,07

109
340
141

12
5

5

4
3
1
5
1

2006
N
%
736
38
231
12
295
15
10
0,5
6
0,3
1
0,05

0,6

2008
N
%
157
56
121
44
278

157

1

2008
N
%
118
75
16
10,2
7
4,5
2
1,3
3
2
10
6,4

Suma
N
%
3549 53,07
3137 46,93
6686
100

Suma
N
%
1424 40,1
690
19,4
546
15,4
53
1,5
50
1,4
46
1,3
5
0,1
5
0,1
3
0,1
13
0,4
19
0,5
3
0,1
2
0,1
2
0,1
6
0,2
3
0,1
15
0,4
5
0,1
10
0,3
114
3,2
359
10,1
163
4,6
3
0,1
5
0,1
2
0,1
3
0,1
3549
100

Ryc. 2. Udział procentowy szczątków poszczególnych gatunków zwierząt
Fig. 2. Percentage of remains of various animal species (in order: cattle, pig, fish, sheep/goat, sheep, goat, horse, other,
deer, birds, roe deer, beaver, dog)

Ryc. 3. Udział ilościowy szczątków kostnych poszczególnych gatunków zwierząt w zbiorze kości oznaczonych
Fig. 3. Volume share of bone remains of various animal species in the collection of determined bones (in order: cattle, pig,
fish, sheep/goat, sheep, goat, horse, other, deer, birds, roe deer, beaver, dog)

(690 kości, co stanowi 19,4% szczątków wszystkich
zwierząt oznaczonych). Dla tego gatunku stwierdzono dość znaczny udział osobników młodocianych.
Wśród elementów szkieletów świni przeważają fragmenty czaszki, dość liczne są również fragmenty kończyn, żebra i kręgi. Na stanowisku stwierdzono także
duży udział małych przeżuwaczy – znaleziono 649
kości, co stanowi 18,3%. Trzeba zaznaczyć, że wśród
szczątków oznaczonych jako przypisane do owcy oraz
do owcy/kozy są kości osobników młodocianych, co
wskazuje na wykorzystywanie w pożywieniu osobników o najwartościowszym mięsie (tab. 1, ryc. 2 i 3).
Nieliczne ze znalezionych szczątków należą do konia. Zarejestrowano 46 kości, co stanowi 1,3%. Zidentyfikowano zęby i kości kończyn (ryc. 5). Pojedyncze
szczątki psa znaleziono w obiektach mieszkalnych

nr 21 i 23 (0,1% materiału). Są to fragmenty czaszki
oraz żuchwy, które mogą być pozostałościami ofiary
zakładzinowej lub dostały się tam w wyniku przypadkowej redepozycji (ryc. 6).
Kości ssaków dzikich w badanym materiale są stosunkowo nieliczne – ich udział wynosi 1,5% w grupie
gatunków oznaczonych. Dominują kości jelenia i sarny, wystąpiły również nieliczne szczątki dzika, łosia,
borsuka, lisa, zająca i bobra (tab. 1, ryc. 4).
Na szczególne podkreślenie zasługuje duża frekwencja szczątków ryb: 18,2% w zbiorze kości oznaczalnych (9,7 % całości analizowanego materiału).
Kości ptaków były na stanowisku bardzo nieliczne (18 kości, stanowiących 0,5%). Zidentyfikowane
gatunkowo należały wyłącznie do kury domowej
(tab. 1, ryc. 4).
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Wśród dostarczonych do badań szczątków zwierzęcych pojawiły się także fragmenty pancerza żółwia błotnego i 10
szczątków płazów (żab) oraz 3 szczątki
małży skójki malarskiej Unio pictorum
(tab. 1, ryc. 2 i 3).
Na szczątkach ssaków udomowionych stwierdzano ślady cięcia, rąbania i filetowania. Taki stan zachowania
może być wynikiem podziału tuszy
zwierzęcej, a także porcjowania mięsa
Ryc. 4. Udział procentowy szczątków zwierząt udomowionych i dzikich
zarówno w czasie przygotowywania do
Fig.
4. Percentage of domesticated and wild animal bones (domesticated
konsumpcji, jak i podczas niej (tab. 3).
mammals, fish, wild mammals, birds)
Wówczas powstawać mogły ślady cięć,
a także złamań w wyniku uderzeń
ostrym narzędziem. Na szczątkach stwierdzono (obiekt 21), w obiektach gospodarczo-produkcyjrównież ślady filetowania i używania drobnych na- nych (na przykład obiekt 81). W obiekcie naziemnym
rzędzi, które mogły powstawać bezpośrednio w cza- mieszkalnym nr 84 stwierdzono krąg szczytowy bysie konsumpcji mięsa. Tego typu ślady zanotowano dła ze śladami rąbania, co może być pozostałością po
najliczniej na różnych elementach szkieletu bydła. odjęciu głowy. W jednej z chat (nr 89) odnotowano
Ich występowanie stwierdzono w paleniskach i pie- kości bydła i świni zarówno ze śladami cięć, jak i opacach (np. obiekt 1 czy 123), obiektach mieszkalnych lone lub przepalone. Kości ze śladami rąbania i opalenia występowały także w jamach gospodarczych,
zwłaszcza o charakterze zasobowym
(np. obiekt 52, 103).
Ślady rąbania zaobserwowano na żuchwie i dwóch trzonach kości ramieniowej świni. W przypadku bydła występowały one na fragmencie żuchwy, dolnym
trzonowcu, żebrach, kości promieniowej
(ryc. 7). Ślady filetowania, skórowania
oraz rąbania są widoczne na nasadzie dalszej kości promieniowej, udowej i piszczelowej oraz kręgach owcy/kozy. Ślady te
pochodziły zarówno z obiektów mieszkalnych, gospodarczych, jak i z palenisk.
Na dwóch możdżeniach bydła zaobserwowano ślady ściągania pochwy roRyc. 5. Łopatka konia (nr inw. XXIII/2344) z obiektu 23
Fig. 5. Horse scapula (inv. no. XXIII/2344) from feature 23
gowej, która mogła być wykorzystana
do produkcji ozdób lub przedmiotów
użytkowych. Wystąpiły one w obiekcie
mieszkalnym 21. W gospodarce mieszkańców osady wykorzystywano także
poroża jeleniowatych, o czym świadczą
ich znaleziska z widoczną obróbką.
Ślady przepalenia stwierdzano na
kościach pochodzących praktycznie ze
wszystkich typów obiektów oraz warstwy kulturowej. W największym procencie dotyczy to kości nieoznaczonych
gatunkowo. W przypadku świni tego
typu ślady stwierdzono na kościach
czaszki, siekaczach, kości ramieniowej,
łopatce i metapodiach. Wśród szczątków bydła najczęściej opalone lub przeRyc. 6. Fragment żuchwy psa (nr inw. XXIII/2339) z obiektu mieszkalne- palone są czaszki, żuchwy, zęby, paliczki, kręgi szczytowe, metapodia, miedgo (nr 23)
Fig. 6. Fragment of dog mandible (inv. no. XXIII/2339) from dwelling fea- nica, kości udowe i kości piszczelowe.
Stwierdzono także występowanie opaloture (no. 23)
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Tabela 3. Zestawienie szczątków ssaków ze śladami użytkowania
Table. 3. Comparison of remains of mammals with traces of treatment
Nr polowej księgi
wpływów

Gatunek i opis kości

Charakterystyka
(funkcja) obiektu
lub warstwy

Obiekt

Rodzaj użytkowania
szczątków

1986
1622/A/ML
1623/A/ML

1624/A/ML

Nieoznaczone
31 fragmentów kości
Bydło
fragment paliczka bliższego
Bydło
fragment trzonu kości śródstopia
Bydło
paliczek bliższy

1/86

palenisko?

opalone

–

warstwa kulturowa

obgryziony

–

warstwa kulturowa

obgryziony

–

warstwa kulturowa

obgryziony

–

warstwa kulturowa

odrąbany korzeń

–

warstwa kulturowa

nasady odgryzione

3

obiekt gospodarczy

przepalony

11

?

przepalony

1

palenisko

przepalone

1

palenisko

ślady rąbania

21

obiekt mieszkalny

ślady ściągania pochwy
rogowej

15

obiekt mieszkalny

obgryziona nasada

21

obiekt mieszkalny

rąbane

21

obiekt mieszkalny

opalony

21

obiekt mieszkalny

obgryziona nasada

21

obiekt mieszkalny

ślady rąbania na powierzchni
dolnej

–

warstwa kulturowa

ślady rąbania

–

warstwa kulturowa

opalane

–

warstwa kulturowa

ślady gryzienia

–

warstwa kulturowa

opalony

1996
XXIII/2114
XXIII/2114
XXIII/2122
XXIII/2147
XXIII/2184
XXIII/2219
XXIII/2225
XXIII/2235
XXIII/2254
XXIII/2258
XXIII/2268
XXIII/2268

Bydło
ząb trzonowy dolny
Bydło
fragment trzonu kości śródręcza
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
25 fragmentów kości
Bydło
2 fragmenty żeber
Bydło
2 fragmenty możdżeni
Bydło
fragment trzonu kości śródstopia
Pustorogie
2 fragmenty żeber
Świnia
fragment nasady dalszej kości
ramiennej
Bydło
fragment trzonu kości śródręcza
Świnia
fragment gałęzi żuchwy

1997
XXIII/2305
XXIII/2321

Świnia
fragment trzonu kości ramiennej
Nieoznaczone
4 fragmenty kości

1998
XXIII/2411

XXIII/2418

XXIII/2431

Owca/koza
fragment trzonu kości udowej
Świnia
fragment łopatki
Nieoznaczone
4 fragmenty kości
Koń
fragment zęba policzkowego
Bydło
fragment kości piszczelowej
Bydło
fragment trzonu kości śródręcza
Bydło
fragment trzonu kości udowej
Owca/koza
fragment trzonu kości udowej
Nieoznaczone
4 fragmenty trzonu kości śródstopia

–
46

opalone
zespół jam gospodarczych

opalony

46

opalony

46

opalony

46

opalony

46

opalony

46

opalony
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Nr polowej księgi
wpływów
XXIII/2433

XXIII/2445

XXIII/2446
XXIII/2457
XXIII/2482
XXIII/2487
XXIII/2497
XXIII/2498
XXIII/2555

Gatunek i opis kości
Bydło
fragment kości ramiennej
Bydło
fragment kości promieniowej
Bydło
fragment główki kości ramiennej
Nieoznaczone
3 fragmenty kości
Bydło
fragment żuchwy
Nieoznaczone
fragment kości
Bydło
fragment trzonu kości ramiennej
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
2 fragmenty kości

Obiekt

Charakterystyka
(funkcja) obiektu
lub warstwy

Rodzaj użytkowania
szczątków

–

warstwa kulturowa

opalony

41

obiekt gospodarczy

gryziony

41

gryziony
zespół jam gospodarczych

opalone

–

warstwa kulturowa

opalony

43

obiekt mieszkalny

–

warstwa kulturowa

gryziony

–

warstwa kulturowa

opalony

–

warstwa kulturowa

opalony

51

obiekt mieszkalny

opalone

podhumusowa

opalony

46

1999
XXIII/2654

XXIII/2655
XXIII/2664
XXIII/2673
XXIII/2676
XXIII/2680
XXIII/2688
XXIII/2692

XXIII/2693

XXIII/2729
XXIII/2743
XXIII/2758
XXIII/3130

Nieoznaczone
fragment kości
Bydło
fragment kręgu szczytowego
Nieoznaczone
2 fragmenty kości
Bydło
nasada dalsza kości śródstopia
Bydło
fragment miednicy
Nieoznaczone
3 fragmenty kości
Bydło
paliczek środkowy
Nieoznaczone
2 fragmenty kości
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment paliczka bliższego
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
2 fragmenty kości
Nieoznaczone
5 fragmentów kości

–
–

opalony

–

podhumusowa

opalone

–

warstwa kulturowa

przecięta wzdłuż

palenisko

opalony

–

warstwa kulturowa

przepalone

54

obiekt gospodarczy?

ślady gryzienia

–

warstwa kulturowa

przepalone

55

palenisko

palony

59

obiekt mieszkalny

opalony

56

59

opalony

49

palenisko

przepalony

49

palenisko

przepalony

–

warstwa kulturowa

przepalone

59

obiekt mieszkalny

opalone

–

warstwa kulturowa

przepalony

–

warstwa kulturowa

przepalony

–

warstwa kulturowa

przepalony

2000
XXIII/3238
XXIII/3240

XXIII/3246

XXIII/3247

296

Bydło
fragment zęba policzkowego
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment łopatki
Nieoznaczone
fragment kości

–
68–69

przepalona
zespół gospodarczo-produkcyjny

przepalony
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Nr polowej księgi
wpływów
XXIII/3251
XXIII/3252

XXIII/3259

XXIII/3272
XXIII/3275
XXIII/3314

XXIII/3317

XXIII/3328

XXIII/3343

XXIII/3780

Gatunek i opis kości
Bydło
fragment paliczka dalszego
Bydło
fragment żuchwy
Nieoznaczone
3 fragmenty kości
Bydło
fragment kości piętowej
Bydło
fragment żuchwy
Owca/koza
fragment kości skokowej
Bydło
fragment nasady dalszej kości
udowej
Bydło
fragment kości nadgarstka
Bydło
kość skokowa
Bydło
fragment możdżenia
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
2 fragmenty kości
Świnia
fragment dolnego siekacza
Nieoznaczony
fragment kości

Obiekt

Charakterystyka
(funkcja) obiektu
lub warstwy

Rodzaj użytkowania
szczątków

–

warstwa kulturowa

pogryziony

–

warstwa kulturowa

cięty

–

warstwa kulturowa

przepalone

–

gryziony

–

gryziony

72A

jama gospodarcza

przepalony

sektor S

warstwa kulturowa

pogryziony

59

obiekt mieszkalny

bardzo pogryziony

59

obiekt mieszkalny

pogryziona
ślady ściągania pochwy
rogowej

59
69

piec

69
69, dołek
p. X
2003

gryziony
przepalone

piec

przepalony

obiekt mieszkalny?

przepalony

–

humus

rąbany

–

humus

przepalony

–

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

przepalony

–

warstwa kulturowa

ślady gryzienia przez zwierzęta

–

warstwa kulturowa

przepalone

81

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

nadpalony

–

warstwa kulturowa

przepalona

–

warstwa kulturowa

ślady rąbania

–

warstwa kulturowa

ślady cięcia

–

warstwa kulturowa

ślady po ostrzu

81

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

rąbany i cięty

82

jama gospodarcza

przepalony

82

jama gospodarcza

przepalone

82

jama gospodarcza

przepalone

76
2006

XXIII/4017
XXIII/4022
XXIII/4028

XXIII/4034

XXIII/4034

XXIII/4044
XXIII/4053
XXIII/4056
XXIII/4061
XXIII/4064
XXIII/4071
XXIII/4072
XXIII/4072

XXIII/4073

Bydło
fragment kości ramiennej
Bydło
fragment kości skokowej
Bydło
fragment kości śródręcza/śródstopia
Owca/ koza
fragment kości śródręcza/śródstopia
Bydło
fragment czaszki
Bydło
kość śródręcza
Bydło
fragment kości skokowej
Nieoznaczone
kość długa
Bydło
fragment żebra
Bydło
paliczek bliższy
Bydło
kość skokowa
Bydło
fragment łopatki
Bydło
fragment zęba
Nieoznaczone
3 fragmenty kości
Bydło
fragment zęba
Bydło
fragment żebra
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Nr polowej księgi
wpływów
XXIII/4088
XXIII/4089
XXIII/4090
XXIII/4092
XXIII/4114
XXIII/4115
XXIII/4117
XXIII/4118
XXIII/4142
XXIII/4154
XXIII/4188
XXIII/4189
XXIII/4199
XXIII/4212
XXIII/4241
XXIII/4247

XXIII/4266

XXIII/4279

XXIII/4283
XXIII/4289
XXIII/4291
XXIII/4298
XXIII/4322
XXIII/4327
XXIII/4338
XXIII/4340
XXIII/4354
XXIII/4375
XXIII/4375

298

Gatunek i opis kości
Bydło
fragment żebra
Bydło
fragment kości ramiennej
Bydło
fragment kręgu
Nieoznaczone
2 fragmenty kości
Bydło
fragmenty żuchwy
Bydło
fragment czaszki
Świnia
fragment łopatki
Owca/ koza
fragment kości piszczelowej
Bydło
fragment żeber
Bydło
fragment żuchwy
Bydło
fragment kręgu szczytowego
Świnia
fragment kości łokciowej
Bydło
fragment kości śródręcza/śródstopia
Bydło
fragment zęba
Bydło
kość skokowa
Bydło
fragment kości śródręcza/śródstopia
Bydło
fragment kości śródręcza/śródstopia
Świnia
fragment kości śródręcza/śródstopia
Owca/koza
fragment kręgu
Bydło
fragment kości śródręcza/śródstopia
Bydło
2 fragmenty kości śródręcza
Bydło
2 fragmenty kości śródstopia
Bydło
fragment kręgu
Bydło
Fragment kości stępu
Nieoznaczone
fragment kości
Świnia
fragment czaszki
Nieoznaczone
fragment kości
Bydło
fragment miednicy
Owca/koza
fragment kości udowej

Obiekt

Charakterystyka
(funkcja) obiektu
lub warstwy

Rodzaj użytkowania
szczątków

–

warstwa kulturowa

ślady gryzienia przez zwierzęta

81

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

nadpalony

–

warstwa kulturowa

nadpalony

82

jama gospodarcza

przepalone

82

jama gospodarcza

przepalony

82

jama gospodarcza

przepalony

83

jama gospodarcza

przepalony

83

jama gospodarcza

ślady filetowania i skórowania

82

jama gospodarcza

przepalony

90

jama gospodarcza

przepalony

84f

obiekt mieszkalny?

ślady rąbania i cięcia

84g

obiekt mieszkalny?

ślady cięcia

–

warstwa kulturowa

przepalony

84n

obiekt mieszkalny?

nadpalony

81f

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

ślady po cienkim ostrzu

81

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

opalony

81

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

przepalony

89

obiekt mieszkalny

ślady bardzo wielu drobniutkich i cieniutkich nacięć
wykonanych prawdopodobnie
bardzo ostrym narzędziem

81n

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

ślady po ostrzu

89

obiekt mieszkalny

przepalony

humus

ślady po ostrzu

81

obiekt gospodarczy
z paleniskiem

przepalony

89v

obiekt mieszkalny

ślady cięcia

podhumusowa

przecięty, ślady ćwiartowania

80

jama gospodarcza

przepalony

88

palenisko

przepalony

90

jama gospodarcza

przepalony

–

warstwa kulturowa

ślady rąbania

–

warstwa kulturowa

ślady po ostrzu

–

–
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Nr polowej księgi
wpływów
XXIII/4381
XXIII/4381
XXIII/4381
XXIII/4385
XXIII/4385
XXIII/4386
XXIII/4403
XXIII/4411
XXIII/4417
XXIII/4435
XXIII/4456
XXIII/4460
XXIII/4465
XXIII/4467
XXIII/4504
XXIII/4511
XXIII/4520
XXIII/4529
XXIII/4532
XXIII/4534
XXIII/4548
XXIII/4550
XXIII/4561
XXIII/4565
XXIII/4570
XXIII/4583
XXIII/4613
XXIII/4657

Gatunek i opis kości
Bydło
3 fragmenty kości śródręcza/
śródstopia
Owca/koza
fragment kręgu
Świnia
fragment łopatki
Bydło
fragment kości udowej
Nieoznaczone
fragmenty kości
Bydło
fragment kości ramiennej
Bydło
fragment kręgu szyjnego
Bydło
fragment kości udowej
Bydło
fragment miednicy
Nieoznaczone
fragmenty kości
Nieoznaczone
fragmenty kości
Nieoznaczone
2 fragmenty kości
Owca/koza
fragment miednicy
Bydło
fragment kręgu
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment kości
Owca/koza
fragment kręgu
Bydło
fragment kręgu
Nieoznaczone
fragment kości
Nieoznaczone
fragment kości
Bydło
fragment kręgu
Bydło
fragment zębów
Nieoznaczone
fragment kości
Owca/koza
fragment kręgu
Bydło
fragment kręgu
Bydło
kość skokowa
Owca/ koza
fragment czaszki
Owca/koza
fragment kości udowej

Obiekt

Charakterystyka
(funkcja) obiektu
lub warstwy

Rodzaj użytkowania
szczątków

98

jama gospodarcza

przepalone

98

jama gospodarcza

ślady cięcia

98

jama gospodarcza

ślady cięcia i skórowania

–

warstwa kulturowa

przepalony

–

warstwa kulturowa

przepalone

–

warstwa kulturowa

ślady rąbania

–

warstwa kulturowa

ślady rąbania

–

warstwa kulturowa

ślady po ostrzu

–

warstwa kulturowa

ślady cięcia

101

jama gospodarcza (magaprzepalone
zynowa)

96

jama gospodarcza

101
102a
103
101
106
98
103
103
103
106

jama gospodarcza (magazynowa)
jama gospodarcza (magazynowa)
jama gospodarcza (magazynowa)
jama gospodarcza (magazynowa)
obiekt gospodarczy lub
produkcyjny
jama gospodarcza
jama gospodarcza (magazynowa)
jama gospodarcza (magazynowa)
jama gospodarcza (magazynowa)
obiekt gospodarczy lub
produkcyjny

przepalone
przepalone
ślady gryzienia przez zwierzęta
ślady rąbania
przepalony
przepalony
ślady rąbania
przepalony
przepalony
przepalony
ślady po ostrzu

96

jama gospodarcza

przepalony

96

jama gospodarcza

przepalony

99

palenisko

ślady cięcia i rąbania

106

obiekt gospodarczy lub
produkcyjny

ślady cięcia

98

jama gospodarcza

przepalona

48

obiekt mieszkalny

przepalony

96

jama gospodarcza

przepalony

warstwa kulturowa

opalony

obiekt wziemny o konstrukcji słupowej (mieszkalno-gospodarczy?)

cięty

2008
XXIII/4650

Nieoznaczone
fragment kości

XXIII/4669

Bydło
fragment kości skokowej

–
113
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Nr polowej księgi
wpływów
XXIII/4684
XXIII/4710

XXIII/4727

XXIII/4728
XXIII/4731
XXIII/4751

Gatunek i opis kości

Obiekt

Bydło
fragment panewki kości udowej
Nieoznaczony
fragment kości
Bydło
nasada bliższa kości śródręcza
Bydło
fragment nasady dalszej kości
piszczelowej
Bydło
fragment nasady dalszej kości
piszczelowej
Nieoznaczony
fragment kości
Bydło
fragment trzonu kości śródręcza

Charakterystyka
(funkcja) obiektu
lub warstwy

Rodzaj użytkowania
szczątków

–

warstwa kulturowa

cięty, gryziony

116

obiekt gospodarczy

opalony

–

warstwa kulturowa

cięta

–

–

rąbany, gryziony

warstwa kulturowa

rąbany

114

palenisko

opalony

123

palenisko/piec

cięty

nych i przepalonych kości udowych oraz skokowych
należących do owcy/kozy. Interesujące jest znalezisko opalonego fragmentu zęba policzkowego konia
pochodzące z obiektu gospodarczego.
Do innej grupy czynników wpływających na stan
zachowania kości należy zaliczyć uszkodzenia me-

chaniczne powstające już po wyrzuceniu kości. Spowodowane mogą być działaniem czynników atmosferycznych, a także zmianami chemicznymi zachodzącymi na terenie osady (Uerpmann 1973). Istotną rolę
w niszczeniu materiału kostnego po jego wyrzuceniu
odgrywał człowiek i zwierzęta z nim związane (Lasota-Moskalewska 1997).
Na kościach bydła i owcy/kozy stwierdzono ślady gryzienia przez zwierzęta, w przypadku bydła występujące na
członach palców, żuchwie, żebrach,
kości ramieniowej, metapodiach, kości
promieniowej, kości udowej, piętowej,
skokowej, a wśród szczątków owcy/
kozy na miednicy, kości udowej i metapodium. Kości ze śladami gryzienia
pochodzą gównie z obiektów gospodarczych, mieszkalnych i warstwy kulturowej (tab. 3). Nie stwierdzono ich na kościach świni domowej.
Ryc. 7. Fragment gałęzi żuchwy świni (nr inw. XXIII/2268) z obiektu 21
W kolejnych sezonach badawczych
Fig. 7. Fragment of pig mandible (inv. no. XXIII/2268) from feature 21
tak jak w obiektach udział poszczególnych gatunków był niejednorodny
(tab. 1; porównaj także dane w rozdziale Katalog źródeł archeologicznych).
Z sezonu badawczego w roku 1986
oznaczono niewielką ilość szczątków
kostnych (20 sztuk), z czego najwięcej
należy do pojedynczych osobników bydła, niewiele mniej do owcy/kozy, świni
i do konia (Piskorska i in. 2015).
W przypadku sezonu 1996 przynależność gatunkową określono dla 153
szczątków kostnych. Największy udział
w tym zbiorze mają szczątki bydła, następnie świni i małych przeżuwaczy. Ponadto stwierdzono pojedyncze fragmenty psa, konia, sarny i zająca. W obiektach mieszkalnych 15 i 21 stwierdzono
Ryc. 8. Fragment możdżenia bydła (nr inw. XXIII/2342), obiekt 23
występowanie dwóch osobników bydła,
Fig. 8. Fragment of cattle horncore (inv. no. XXIII/ 2342), feature 23
w obiekcie 15 dwóch osobników owcy/
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kozy, a w 21 dwóch świni. W pozostałych obiektach
znaleziono pojedyncze osobniki (Piskorska i in. 2015;
Witkowski 2015).
Z badań w roku 1997 oznaczono 129 szczątków
kostnych, należących głównie do bydła, świni oraz
owcy/kozy (ryc. 8). Ze ssaków domowych znaleziono
także psa i konia. Ssaki dzikie reprezentowane są przez
sarnę, jelenia, zająca. W obiekcie 3 zidentyfikowano po
dwa osobniki bydła i świni (Piskorska i in. 2015).
Z sezonu badawczego 1998 określono 376 szczątków kostnych. Szczątków kozy i owcy jest więcej niż
świni. Dominuje bydło. Jest dość duży udział szczątków konia. Ssaki dzikie reprezentowane były przez
sarnę i jelenia szlachetnego. Opisywane szczątki kostne znalezione w badanych obiektach należały do pojedynczych osobników (Socha, Stefaniak 2008).
Spośród 526 oznaczalnych szczątków kostnych pochodzących z badań w roku 1999 najwięcej jest kości
bydła, następnie świni, owcy/kozy oraz konia. Z gatunków dzikich, oprócz sarny i jelenia, znaleziono
także borsuka. W jednym z przeanalizowanych obiektów o charakterze mieszkalnym (nr 59) stwierdzono
bardzo duże nagromadzenie szczątków ssaków domowych. Zarejestrowano w nim co najmniej po dwa
osobniki bydła oraz świni, przy czym w przypadku
każdego z gatunków jeden z osobników był młody. W obiekcie tym występowało także bardzo dużo
szczątków małych przeżuwaczy, z których część należała do pojedynczego osobnika owcy w wieku około
6 miesięcy. Warta zaznaczenia jest również obecność
w obiekcie dużej ilości (15 fragmentów) szczątków
jesiotra (Wiszniowska i in. 2001; Socha, Stefaniak
2008; Witkowski 2015).
Kolejny etap badań stanowiska przeprowadzono w roku 2000. Z tego sezonu oznaczono w sumie
267 szczątków kostnych należących do bydła, świni
domowej, owcy i kozy, konia oraz psa. Odnaleziono
także nieliczne szczątki kury domowej. Ssaki dziko
żyjące są reprezentowane przez jelenia szlachetnego,
sarnę oraz lisa (Wiszniowska i in. 2001; Socha, Stefaniak 2008).
Sezon 2003 był bardzo ubogi w znaleziska oznaczalnych szczątków zwierząt. Zidentyfikowano 4 szczątki
bydła, 3 świni i pojedyncze fragmenty owcy/kozy, jelenia oraz sarny (Socha, Stefaniak 2008).
Dla materiału kostnego z sezonu badawczego
w 2006 roku przynależność systematyczną określono dla 1912 szczątków ssaków. Dominują szczątki
bydła (736), na kolejnym miejscu jest owca i koza
(311 sztuk). 231 kości należało do świni. Bardzo duże
nagromadzenie szczątków tego gatunku pojawiło się
w obiekcie nr 48. Należały one do co najmniej dwóch
bardzo młodych osobników świni (poniżej 7 miesięcy). Wśród szczątków zwierząt domowych zanotowano również pojedyncze fragmenty kości konia i psa.
Ssaki dziko żyjące reprezentowane są przez jelenia
szlachetnego, dzika, łosia i sarnę (Kalisz 2006; Witkowski 2015).

Dla materiału z roku 2008 oznaczono 157 szczątków kostnych. Występują tylko szczątki pojedynczych
osobników zwierząt udomowionych. Przeważa bydło. Świnia reprezentowana jest przez 16 fragmentów kostnych. Niewiele mniej należy do owcy/kozy
i konia (Socha, Stefaniak 2008).
Wnioski
Na badany materiał składają się głównie szczątki
kręgowców. Bezkręgowce reprezentowane są jedynie przez fragmenty muszli skójki malarskiej – małży
charakterystycznej dla wód wolno płynących. Spośród kręgowców zdecydowanie najliczniejszą grupą
są ssaki.
Na podkreślenie zasługuje bardzo duża ilość szczątków ryb – ich liczba jest znacznie wyższa od ptaków.
Wystąpiły także pojedyncze szczątki żółwia błotnego
i nieoznaczonej bliżej żaby, które mogły dostać się do
materiału przypadkowo. Duży odsetek szczątków ryb
wskazuje na ważną rolę rybołówstwa w gospodarce
osady, czemu sprzyjało jej położenie przy Wiśle.
Niewielka ilość szczątków kury domowej wskazuje
na bardzo małe znaczenie hodowli drobiu w gospodarce osady.
Spośród ssaków udomowionych przeważały
szczątki bydła (40,1%) i świni (19,4%). Świadczy
to o bardzo dobrze rozwiniętej i ustabilizowanej hodowli. Wśród szczątków bydła pojawiały się zarówno osobniki młodociane, dojrzałe, jak i bardzo stare.
Może to wskazywać na dobrą kondycję stada, które
trzymane było nie tylko ze względu na mięso, ale
także dla wartości przyżyciowych, na przykład dla
mleka. Duża liczba szczątków owcy i kozy (18,3%),
świadczy o tym, że istotną rolę w życiu mieszkańców
osady odgrywało pasterstwo. Chętnie uzupełniano
dietę jagnięciną, co sugeruje obecność szczątków
młodych owiec. Ważne miejsce w diecie miała wieprzowina. Podobnie jak w przypadku szczątków owcy
odnotowano duży udział zwierząt młodocianych.
Szczątki koni są nieliczne. Także pies jest bardzo
słabo reprezentowany w materiale osteologicznym.
Wszystkie powyższe obserwacje wskazują na dość
dużą zasobność mieszkańców osady.
Na kościach zwierząt udomowionych stwierdzono obecność różnorodnych śladów obróbki, mającej
związek zarówno z podziałem tuszy, jak i jej późniejszym rozbiorem (ślady rąbania), przygotowywaniem
posiłków (ślady cięcia i opalania), spożywaniem (filetowania). Zarejestrowano też liczne odpadki gryzione przez zwierzęta. Ślady te wskazują na to, że
zdecydowana większość znalezionych szczątków
ma charakter pokonsumpcyjny. Występowanie tych
szczątków w obiektach mieszkalnych wykazuje, że
pokarm przygotowywano na miejscu. Kości ze śladami obróbki obecne były także w obiektach gospodarczych i różnego typu jamach, gdzie funkcjonowały
jako zasób pożywienia bądź odpadki. Natomiast ślady gryzienia, obecne zarówno w obiektach mieszkal-

Hodowla i użytkowanie zwierząt w osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii…

301

nych, jak i poza nimi, mogą świadczyć o tym, że kości po spożyciu nie były wyrzucane, tylko dawane na
przykład psom. Szczątki ze śladami obróbki termicznej, pochodzące z różnego typu obiektów, świadczą
o różnorodnych technikach przygotowywania posiłków, wśród których przeważało opiekanie i pieczenie
nad otwartym ogniem.
Łowiectwo prawdopodobnie nie odgrywało dużej
roli w życiu mieszkańców osady w Nieszawie Kolonii. Wśród ssaków dzikich większość związana była
ze środowiskiem lasów i ich pobrzeży, jak: jeleń szlachetny, sarna, borsuk i lis. Tereny otwarte zasiedlał
zając. Występowały także zwierzęta związane z obszarami wodnymi i terenami podmokłymi, takie jak:
ryby, płazy, żółw błotny, bóbr i łoś.
Duża liczba szczątków przeżuwaczy dowodzi także, że w pobliżu osady, obok zwartych terenów leś-

nych, obecne były rozległe obszary otwarte, na których można było prowadzić wypas.
Zwierzyna dzika stanowiła rzadkie uzupełnienie
diety, ale dostarczała również surowców do wyrobu
ubioru czy ozdób i narzędzi. Chętnie wykorzystywano w tym celu poroża jeleniowatych. Większość ze
znalezionych fragmentów poroża posiada ślady obróbki.
Uzyskane wyniki taksonomiczne i osteometryczne
szczątków zwierząt nie odbiegają od danych dotyczących analizy szczątków zwierzęcych z innych osad
kultury przeworskiej z terenu Polski (np. Gawlikowski 1992; Kranz 1977; Molenda 1979; Sobociński
1976, 1979, 1981, 1986, 1987; Sobociński, Makowiecki 1992; Sobociński, Mańkowski 1975; Wyrost
1986).

Animal husbandry and usage at a Przeworsk culture settlement
in Nieszawa Kolonia, Opole Lubelskie district
Summary
In the course of archeozoological study a total of 6686
animal remains were recorded, which came from the excavation seasons 1986, 1996–2000, 2003, 2006 and 2008
at site 5 in Nieszawa Kolonia, Opole Lubelskie district. Systematic species identification could be determined for 3549
bones, which constitutes 53.07% of bone sources. Remains
of different degree of preservation were subjected to systematic analysis aiming at determining the taxonomic, osteometric, morphological and taphonomic membership.
Among domesticated mammals the predominant remains were those of cattle (40.1%) and pigs (19.4%). This
fact points to a well-developed and stable breeding. Among
the cattle remains both young and adult as well as old individuals occurred. This may point to a good condition of
the heard, which was kept not only for meet, but also for
nutrition reasons, for example, for milk. Quite numerous
remains of sheep and goat (18.3%), point to the fact that
shepherding played an important role in the life of the
dwellers. The diet was willingly supplemented with lamb.
However, an important position in the diet was occupied
by pork. Similarly to the remains of sheep, a great share
of young animal bones were recorded. Remains of horses
are few. Also dogs and birds are poorly represented in the
osteological material. All the above observations point to
a degree of wealth of the settlement dwellers.
Bones of wild mammals are relatively scarce in the studied material – their share amounts to 1.5%. Predominantly,

these are bones of deer and roe-deer. Particularly noteworthy is the high frequency of fish bones: 18.2% in the collection of determinable bones (9.7% of the total of the studied
material).
The bones of domesticated animals showed various
traces of treatment connected with splitting the carcass as
well as its later division (traces of hacking), preparation of
meals (traces of cuts and burning), consuming (filleting).
Additionally, numerous remains were recorded which were
gnawed by animals. These traces suggest that a majority of
the bone remains found in the dwelling features are connected with prior consumption. The occurrence of these
remains in the dwelling features points to the fact that food
was prepared on the spot. Remains with traces of thermal
treatment, coming from various types of features point to
various techniques of food preparation, of which grilling
and baking over an open fire were most common.
Hunting was probably not of great importance for the
dwellers of the settlement in Nieszawa Kolonia. The majority of the wild mammals, such as the red deer, roe-deer,
badgers and foxes were connected with the environment of
the forests and their perimeters. Animals connected with
water areas and wetland such as fish, amphibians, swamp
turtles, beavers and elks also occurred.
A high percentage of fish bones points to an important
role of fishing in the activities of the settlement which was
facilitated by the location in the basin of the Vistula river.
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Wyniki badań metaloznawczych przedmiotów żelaznych oraz składu chemicznego zabytków
ze stopu miedzi ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie
Zabytki z osady w Nieszawie Kolonii poddano badaniom metaloznawczym po raz pierwszy w 2001 roku.
Do analizy wybrano wówczas trzy fibule. Dwie badane zapinki, nr inw. XXIII/2138 (Stasiak-Cyran w tym
tomie, ryc. 27: A) i XXIII/3163 (tabl. LXXVIII: 1),
wykonane zostały z brązu ołowiowo-cynowego (Cu–
Pb–Sn). Ponadto dodatki stopowe w postaci fosforu,
a zapewne także krzemu, zwłaszcza stwierdzonego
w większej ilości w pierwszej z zapinek, sugerują, że
zostały użyte świadomie do ich wykonania. Zapewne

fosfor został w tym przypadku użyty jako dobry odtleniacz w procesie metalurgicznym, a z kolei krzem
mógł zostać dodany w celu utwardzenia stopu. Także wysoki udział ołowiu w stopie zapinek nie był tu
bez znaczenia. Przede wszystkim znacznie obniżał
temperaturę metalu i ułatwiał odlewanie zabytków.
Znaczny dodatek cyny w obu przypadkach podwyższał ich twardość i polepszał wartości użytkowe
(ryc. 1, 2).

Ryc. 1. Wyniki badań składu chemicznego fibuli,
nr inw. XXIII/2138
Fig. 1. Results of chemical composition study
of fibula, inventory no. XXIII/2138

Ryc. 2. Wyniki badań składu chemicznego fibuli,
nr inw. XXIII/3163
Fig. 2. Results of chemical composition study
of fibula, inventory no. XXIII/3163

Aneks

I

W przypadku bardzo silnie skorodowanej żelaznej zapinki, nr inw. XXIII/2426 (tabl. CI: 13), na
powierzchni której widoczne są ślady platerowania
metalem kolorowym, stwierdzono na jej powierzchni znaczący udział srebra (6,941%) i złota (8,109%).
Jak można przypuszczać, zdobienie wykonano metodą ogniową przy użyciu amalgamatu srebra i złota, co
jednoznacznie wykazała analiza chemiczna. Stwier-

dzono bowiem ślady rtęci (> 0,276%), co w pełni
potwierdziło nasze przypuszczenia. Rozdrobnione
złoto i srebro wymieszano z rtęcią i naniesiono na
powierzchnię zapinki, a następnie uzyskaną mieszaninę poddano działaniu płomieni. Podczas tego procesu pod wpływem ognia rtęć wyparowała, a metal
przylgnął dokładnie do żelaznego podłoża zapinki
(ryc. 3).

Ryc. 3. Wyniki badań składu chemicznego fibuli,
nr inw. XXIII/2426
Fig. 3. Results of chemical composition study
of fibula, inventory no. XXIII/2426
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Hodowla i użytkowanie zwierząt w osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii,
pow. Opole Lubelskie

Tabela 4. Wiek osobniczy bydła
Table 4. Age of cattle
Bos taurus – bydło

Bos taurus – bydło
Wiek
4–6 miesięcy
5–6 miesięcy
12–15 miesięcy
15–18 miesięcy
poniżej 15–20
miesięcy
15–20 miesięcy

młody

poniżej 24 miesięcy
poniżej 20–24 miesięcy

poniżej 2–2,5 roku

Aneks

Kość
fragment żuchwy z D3–D4 wyrzynającym się M1
fragment żuchwy z D2–D4 wyrzynającym się M1
fragment kości promieniowej
dolny M2

Wiek
poniżej 2–2,5 roku

poniżej 3 lat

dolny M2
górny M2
nasady dalszej kości ramiennej
fragment trzonu kości ramiennej
fragment trzonu kości ramiennej
fragment kręgu piersiowego
dolny D2
dolny D3
dolny D4
fragment górnego mlecznego przedtrzonowca
fragment górnego D4
górny D3
fragment zawiązka dolnego zęba
policzkowego
górny D4
górny D4
fragment dolnego D4
górny D4
fragment dolnego D4
kość piętowa
fragment żuchwy

poniżej 3,5 roku

poniżej 3,5–4 lat

3–5 lat
3,5–5 lat
poniżej 5 lat
5–7 lat
7–10 lat

nasada dalsza kości śródręcza
nasada dalsza kości piszczelowej
fragment kości śródstopia
kość piętowa
kości śródręcza
kości śródstopia
fragment nasady dalszej kości śródręcza lub śródstopia

bardzo stary

Kość
fragment kości śródstopia
kość śródręcza
fragment kości śródręcza
fragment kości piętowej
fragment kości piętowej
kość piętowa
kość piętowa
fragment kości udowej
fragment główki kości udowej
fragment nasady bliższej kości promieniowej
nasada bliższej kości ramieniowej
fragment nasady dalszej kości promieniowej
fragment kości łokciowej
fragment nasady dalszej kości promieniowej
dolny M3
dolny M3
górny M3
dolny M3
górny M3
fragment miednicy
fragment żuchwy
dolny M3
dolny M3
fragment żuchwy z M 3
dolny M3
górny M3
dolny M1
dolny M1
górny M1
dolny M1
dolny M1

III

Tabela 5. Wiek osobniczy świni
Table 5. Age of pigs
Sus scrofa f. domestica – świnia
Kość
fragment szczęki
fragment szczęki z D4
fragment łopatki
fragment żuchwy
fragment czaszki
fragment żeber
fragment miednicy
fragment kości udowej
poniżej 7 miesięcy
fragment kości piszczelowej
fragment kości ramieniowej
fragment kości promieniowej
fragment kości skokowej
fragment kości stępu
fragment śródręcza/śródstopia
dolny DP4
paliczek bliższy
dolny DP4
fragment trzonu kości ramiennej
poniżej 1 roku
fragment trzonu kości ramiennej
fragment trzonu kości ramiennej
fragment główki kości ramiennej
fragment żuchwy z D4 i M1
fragment trzonu kości udowej
fragment kości piszczelowej
bardzo młody
fragment kości udowej
fragment kości piszczelowej
fragment kości. śródstopia
fragment kręgu
górny DP4
dolny D2
górny D3
górny D3
młody
fragment zęba mlecznego
fragment żuchwy z D4
dolny D4
fragment szczęki z D2 i D3
dolny D4
dolny D4
poniżej 17 miesięcy fragment żuchwy z M3
fragment dolnego M3
17 miesięcy
fragment szczęki
fragment żuchwy z M1–M3
dolny M3
17–20 miesięcy
dolny M3
dolny M3
Wiek
10–14 tygodni
4–6 miesięcy

IV

Sus scrofa f. domestica – świnia
Kość
górny M2
20 miesięcy
fragment nasady dalszej kości udowej
20–24 miesięcy
fragment IV kości śródręcza
kości śródstopia
nasada dalsza kości piszczelowej
III kości śródstopia
fragment kości śródręcza/śródstopia
kości śródręcza/śródstopia
fragment trzonu kości piszczelowej
poniżej 2 lat
III kości śródręcza
fragment kości śródręcza/śródstopia
fragment żuchwy z M1–M3
fragment trzonu kości piszczelowej
fragment nasady dalszej kości piszczelowej
dolny M3
fragment żuchwy z M1 i M2
2 lata
fragment żuchwy z M3
fragment żuchwy M2 i M3
fragment kości piętowej
fragment kości piętowej
poniżej 2–2,5 roku
fragment kości piętowej
kość piętowa
poniżej 3 lat
fragment kości łokciowej
fragment żuchwy z M2 iM3
3 lata
fragment żuchwy M1–M3
fragment żuchwy z M2 i M3
fragment nasady dalszej kości udowej
fragment trzonu kości udowej
kość piszczelowa
poniżej 3,5 roku
nasada dalsza kości promieniowej
fragment trzonu kości promieniowej
fragment trzonu kości promieniowej
3,5 roku
nasada dalsza kości udowej
powyżej 3 lat
dolny M3
poniżej 4 lat
fragment kości udowej
3–5 lat
górny M3
trzonowiec
fragment czaszki
stary
M3
trzonowiec
5–7 lat
żuchwa z M1i M2
dolny M3
bardzo stary
fragment szczęki z P3–M3
fragment M3
Wiek

Aneks

Tabela 6. Wiek osobniczy owcy/kozy
Table 6. Age of sheep/goats
Wiek
15–17 miesięcy
18 miesięcy

młody

20–24 miesięcy

Ovis/Capra – owca/koza
Kość
fragment trzonu kości piszczelowej
fragment żuchwy
górny M3 zawiązek
fragment żuchwy z M1 i wyrzynającym się
M3
fragment miednicy
górny D3
fragment czaszki
fragment czaszki
ząb trzonowy
kość udowa
fragment kości śródstopia
fragment kości śródstopia/śródręcza
fragment nasady dalszej kości śródręcza/
śródstopia

Wiek
poniżej 2 lat
poniżej 3 lat
poniżej 3,5 roku
stary

Ovis/Capra – owca/koza
Kość
fragment kości śródstopia
fragment kości śródręcza
kość śródstopia
trzon kości udowej
fragment kości udowej
kość udowa
fragment nasady bliższej kości piszczelowej
fragment nasady dalszej kości udowej
fragment zęba

Tabela 7. Wiek osobniczy owcy
Table 7. Age of sheep
Wiek
3 miesiące
3–4 miesięcy

6 miesięcy

Ovis ammon – owca
Kość
fragment żuchwy z D2–M1
fragment kości ramiennej
fragment lewej żuchwy z D2, D3, D4 i M1
3 fragmenty czaszki
17 fragmentów kręgów
18 fragmentów żeber
2 fragmenty łopatki
fragment prawej łopatki
fragment lewej łopatki
fragment lewej kości ramieniowej
2 fragmenty prawej kości ramieniowej
lewa kość śródręcza
7 fragmentów miednicy
lewa kość udowa

Wiek

6 miesięcy

18 miesięcy
młody
20–24 miesięcy
poniżej 3,5 roku

Ovis ammon – owca
Kość
lewa kość piszczelowa
nasada dalsza prawej kości piszczelowej
lewa kość śródstopia
lewa rzepka
Paliczek I
Paliczek I
Paliczek I
Paliczek I
dolny M3
fragment żuchwy z D2–D4
dolny D4
fragment kości promieniowej

Tabela 8. Wiek osobniczy kozy
Table 8. Age of goats
Capra aegarius – koza

Capra aegarius – koza
Wiek

poniżej 3–4 miesięcy

Aneks

Wiek

Kość
fragment kości promieniowej
fragment kości śródręcza
fragment kości śródstopia
kość ramienna
kość ramienna
kość piszczelowa
kość piszczelowa
fragment kości promieniowej
fragment nasady dalszej kości udowej
fragment nasady dalszej kości udowej
kość śródstopia
kość śródstopia
fragment łopatki
fragment łopatki

5 miesięcy
młody
poniżej 3–4 lat
poniżej 3–3,5 roku

Kość
żuchwa z D2–D4
fragment żuchwy z D4
fragment szczęki z D2
szczęka D3 i D4
szczęka D2–D4
fragment łopatki
fragment kości łokciowej

V

