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Ratownicze badania archeologiczne w miejscowości Pęcławice, stan. 5, gm. Piątek
(A-1- 40) poprzedzające budowę autostrady A-1 wykonane zostały na złecenie Fundacji Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada Ja..żdżewskiego w Łodz~ a s finansowane ze środków Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. Prowadzono je w okresie od 30 wrześuia do 6 grudnja 2002 r. Badania prowadzili d r Lubomira Tyszle r,
dr Elżbieta Dziubek. mgr lre ueusz Marchelak oraz mgr Michał Kaleta.

Ryc. l . P~ławlce , stan. 5. gm P14tek. woj. 16dzkie. Lokalizacja stanowiska z widocznym fragmentem
pradoliny warszawsko-berlińskiej . l -wycinek przebiegu autostrady A-l
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Stanowisko w Pęcławicach położone jest w dolinie Bzury, nad Pęcławką- niewielnależącej wraz z Bzurą do dorzecza Wisły (ryc. 1). Według podziału kraju na jednostki fizyczno-geograficzne opisywane stanowisko znajduje
się w północno-zachodniej części mezoregionu określonego jako Równina Łowicko
Błońska. Główną formę morfologiczną tego regionu stanowi fragment Pradoliny
Warszawsko-Berlińskiej, zawarty między doliną Warty na zachodzie i doliną Rawki na
wschodzie. W rejonie omawianego stanowiska archeologicznego ta rozległaforma pradolinna nie pos iada wyraźnych krawędzi, a przejście od brzeżnej, zdenudowanej części
wysoczyzny do jej dna odbywa się stopniowo. Najwyraźniej zarysowuje się płaskie i szerokie do ok. 1500 m dno dolinne, odwadniane głównie przez Bzurę oraz przez inne
mniejsze cieki. których koryta są obecnie uregulowane i prostowane. Ponad zatorfioną
równiną górująjedynie niewielkie wyspy terasy nadzalewowej, miejscaroi urozmaicone
wydmami
Opisywane stanowisko archeologiczne usytuowane jest w obrębie łagodnego i wklę
słego stoku doliny, w przedziale wysokości 96-99,5 m n.p.m. Z geomorfologicznego
punktu widzenia jest to fragment małej i płytkiej niecki denudacyjnej rozpościerającej
się pomiędzy krawędzią wysoczyzny a dnem doliny. Pod względem geologicznym naturalne podłoże dla obiektów i warstw kulturowych stanowią przede wszystkim osady
glacjalne i deluwialne. W górnej części zbocza doliny jest to glina zwałowa, natomiast
niżej - piaszczysto-mułowe serie stokowe, będące efektem spłukiwania i spływania
powierzchni gruntu. U podnóia zbocza doliny, na pograniczu z równiną zalewową obiekty
i warstwę kulturową przykrywają piaszczyste aluwia związane przypuszczalnie z wylewaroi rzeki (Pęcławki?).
W trakcie wykopalisk przebadano odcinek planowanej autostrady na długości około 150m. przy szerokości 115-140 m, obejmujący 155 arów. Obszar wpisany został
w siatkę hektarowo-arową (ha I-VI, w tym ha IV obejmuje niecały ar) dowiązaną do
magistrali wytyczonej wzdłuż przebiegu pól na linii północ-południe (ryc. 2). Prace prowadzono w systemie na przemian eksplorowanych wykopów (o numerach 1-13) o szerokości jednego ara (wykop l obejmował pas szerokości 6 m, zaś część wykopu 2 pas szerokości 8 m, uwarunkowane przebiegiem rowu melioracyjnego na północy
stanowiska) i długości około 13-16 arów, w granicach wyznaczonego pasa autostrady.
Powierzchnię oclhumusowano sprzętem zmechanizowanym, dalsze zaś prace związa
ne z odczyszczeniem powierzchni oraz eksploracją na poziomie warstwy kulturowej
wykonywano przy użyciu sprzętu tradycyjnego.
Przebadana powierzchnia stanowi większą część zasięgu stanowiska wyznaczonego na podstawie badań powierzchniowych i sondażowych. Do zamknięcia zwartej strefy stanowiska ograniczonej od wschodu i zachodu krawędzią autostrady, od północy
wspomnianym rowem melioracyjnym, zaś od południa przebiegiem drogigminnej i współ
czesną zabudową wsL pozostało w przewidywanym następnym sezonie badawczym
potencjalnie niewiele ponad l ha powierzchni Obejmuje ona północny skraj stanowiska (partie wykopów l i 2), pas w jego centrum (wykop 8) oraz jego część południową
(wyznaczone wykopy 14-19), (ryc. 2).
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W wyniku przeprowadzonych badań wyróżniono: l) warstwę próchnicy współcze
s nej około 0,3 m, 2) piaszczyst.o-gliuiastą warstwę podglebia o różnym nasyceniu materiałem kulturowym, występującą na wyżej położonych odcinkach badawczych, 3) warstwę kulturową o miąższości od 0,1 do 0,6 m, o dużym nasyceniu materiałem zabytkowym, na którą składają się również warstwy pochodzące z namywaoia i spełzywania
warstwy kulturowej ze s toków wyniesie nia, zaobserwowaną na niżej położonych odcinkach (1-4 i częściowo 5).
W trakcie badań zarejestrowano 837 obiektów (w tym 826 o numeracji cyfrowej, zaś
11 o nume racji literowej) o różnym charakterze i zróżnkowanej chronologii: relikty
budynków zagłębionych, budynków naziemnych - słupowych, w tym z zachowanymi
reliktami drewnianych słupów kons trukcyjnych , jak też w innych systemach kons truk-
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Ryc. 2 Pęclawłce, stan. 5,

gm. P14tek, woj. łódzkte.
Plan zbiorczy oblekt6w archeo!Oglc:zn)"th.
l - obszar nie przebadany wykopałiskowo

cyjnych, nie pozostawiających czytelnych śladów ich morfologii, jamy posłupowe, róż·
uorakie jamy gospodarcze, relikty pieca, obiekty z brukami kamie nnymi, paleniska
z reliktami obstawy kamieonej i bez takowej, studnie z zachowanymi reliktami kon·
strukcji cembrowiny oraz bez zachowanych konstrukcj~ jamy wybieczyskowe (glinianki), często wtórnie użytkowane jako jamy śmietnisko we, jamy depozytowe dla szcząt
ków zwierzęcych (w tym niektóre glinianki), relikty brukowanej drogi, systemy rowów
odwadniających, i inne (ryc. 2).
Pozyskano łącznie 19862 okazów materiału ruchomego, z których najliczniejszą
grupę stanowią ułamki ceramiki naczyniowej, tworzące zbiór liczący 18073 sztuki,
a następnie destrukty kości zwierzęcych - 1022 sztuki Wśród pozostałych artefaktów znajduje się: 385 grudek polepy, 95 fragmentów ka:tli piecowych, 6 przedmiotów
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krzemiennych i 21 - kamiennych, 167 zabytków metalowych posiadający w stopie
duży procentowo udział żelaza, 17 sztuk żuili żelaznych , 52 fragmenty szkła (w tym 4
ułamki szkła taflowego) oraz 23 zabytki "inne" (m.in. monety, przęśliki, przedmioty
kościane).

Na pods tawie wstępnej analizy materiału zabytkowego, a szczególnie ceramiki naczyniowej, zarejestrowane relikty odnoszą się do następujących horyzontów chronologicznych: młodszego okresu przed rzymskiego, okresu rzymskiego, późnej fazy wczes nego średniowiecza i okresu późnośredniowiecznego oraz okresu nowożytnego i współ
czesnego.
Na przebadanym obszarze wyróżniają się strefy zasiedlenia związane generałnie
z odmiennymi poziomami chronologicznymi W dolnej i środkowej części stoku doliny
wystąpiły głównie obiekty stanowiące relikty osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecz
nego, z odkrytą również strefą obiektów nowożytnych (głównie w części NW). W partii
środkowej stoku (część centralna i W) zarejestrowano strefę obiektów z młodszego
okresu przedrzymskiego. Natomiast częściowo w środkowej oraz w górnej części s toku doliny odkryto głównie relikty osadnictwa późnonowożytnego i współczesnego.
W trakcie badań pobrano liczne próby do badań archeobotaniczoych. radiowęglo
wych i dendrochronologicznych.
Kultura przeworska

Odkryte na stanowisku relikty osadnictwa wczesnych faz kultury przeworskiej wyw zachodniej i centralnej części badanej s trefy stanowiska (ryc. 2). Zarejestrowano kilkanaście różnej wielkości jam (obiekty 122, 124, 125, 144, 145, 150, 312, 324,
326, 469, 486, 594, 695) zawierających od kilku do kilkuset (obiekt 324) fragme ntów
ceramiki Wyróżnia się duży obiekt 122 (ha I, ary 69/70/79/80) o zbliżonym do czworobocznego, nieregularnym zarysie, o wymiarach 5,4 x 4,85 m, dość regularnie zagłę
biony na 0,7-0,9 m. Zawierał 157 u1amków ceramiki z kilku naczyń, głównie garnków
o wygładzonej powierzchni (ryc. 3: 8-9), niewiele kamieni eratycznych. Zaobserwowano trzy przypadki częściowego wkopania obiektów średniowiecznych we wcześniejsze
przeworskie. Wypełniska późnolateńskich jam charakteryzowały się szarożółtawym
zabarwieniem, pozwalającym ua określenie przynależności kulturowo-chronologicznej
kilku z nich nie zawierających materiału zabytkowego.
W pozyskanym materiale ceramicznym pochodzącym zwłaszcza z jam (591 fragm.),
a w niewielkiej tylko ilości z warstwy (70 fragm.), zasadniczą grupę tworzą fragmenty
garnków o baniastych brzuścach o wygładzanych powierzchniach , rzadko dołem lekko schropowaconych, o pogrubionych i facetowanych krawędziach (z obiektów 122,
146, 486), (ryc. 3: 1-3, 9). Z mniejszych form znaleziono dobrze zachowany pucharek
z pogrubioną. ostro facetowaną krawędzią (ryc. 3: 7), fragment krawędzi beczułkowa
tego kubka, fragment misy z wywiniętą krawędzią, część przydenną miniaturowego
naczynia. Krawędzie naczyń z omawianej fazy osadniczej charakteryzuje znaczne pogrubienie oraz facetowanie, wielopłaszczyznowe, częściej ostre (typy a, b wg T Dąstępują
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browskiej). Zdobienie występujące na kilku fragmentach ogranicza się do delikatnie
rytych zespołów kresek, nakłuć ujętych w równoległe dookolne linie, ornamentu jodełki. Powierzchnie gładzonych naczyń mają barwę w tonacjach brązowych, pomarań
czowo-brązowych, natomiast wewnątrz często czarne.
Spośród znalezisk wyróżnia się gliniana wrzecionowato-walcowata grzechotka barwy jasnobrązowej, miejscami brunatnej, o cechach technologii wczesnoprzeworskiej,
zjamy324 (ryc. 3: 4). ZebraneprzezT Malinowskiego (1999) iT Dąbrowską (2002,
s. 226, 238 i tabl. X) tego typu idiofony wskazują, że są to przedmioty rzadko spotykane
w kulturze przeworskiej. Te znajdowane w zespołach zwartych datowane są na fazy B1
i B2 okresu wpływów rzymskich (T. Dąbrowska 2002, s. 238).
Zaobserwowane zestawy form naczyń, typy facetowania krawędzi (a, b), zachowane fragmenty zdobień, wiązać można z wczesnymi fazami Al i A2 młodszego okresu
przedrzymskiego. Materiał ten charakterystyczny jest dla wydzielonej przez T Dą
browską (1988, s. 28-30) pierwszej fazy ceramicznej kultury przeworskiej.
W pozyskanym materiale znajdują się takie luźne, nieliczne ułamki naczyń kultury
przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, min. dwustoikowa tych pucbarków na nóż
kach, niecharakterystyczne brzuśce garnków.

Okres wczesnego i późnego średniowiecza
Relikty osadnictwa z okresu wczesnego i późnego średniowiecza wystąpiły przede
wszystkim w postaci kilku głównych, gniazdowych skupisk obiektów zlokalizowanych
w dolnej i środkowej partii stoku: 1) w części północno-zachodniej - m.in. obiekty
654-658, 696-698, 700-707,761-764, 775-780, 2) w części północnej- m.in. obiekty
665, 678, 684-687, 699, 3) w części północnej- m.in. obiekty 485, 489-491, 710-735,
741-749, 752-755, 4) w części centralnej - m.in. obiekty 340-351, 365, 425-445, 5)
w części wschodniej- min. obiekty 374-384, 6) w części zachodniej- m.in. obiekty
307, 318, 322-323. Dokładniejsze prześledzenie ich wewnętrznych oraz wzajemnych
relacji chronologicznych i funkcjonalnych, będzie zmierzało na dalszym etapie opracowania materiału do uchwycenia przebiegu procesu osadniczego na omawianym terenie w okresie średniowiecza.
W skupisku obiektów w centralnej partii stanowiska odkryto zwarty przestrzennie
zespół kilku obiektów o znacznej powierzchni. stanowiących relikty budyoków tak zagłębionych, jak i naziemnych oraz towarzyszących im szeregu mniejszych obiektów
ich bezpośredniego zaplecza funkcjonalnego (gospodarczego). Wystąpiły tutaj pozostałości regularnych półziemuianek na planie zbliżonym do kwadratu: obiekt 348 3,7 x 4,2 m, głęb. 0,6 m oraz obiekt 351 - 3,9 x 5,2 m, głęb. 0,6 m, a także na planie
wydłużonego prostokąta: obiekt 342 - 4,5 x 11 m, głęb. 0,7 m. Reliktami budyoków
naziemnych są znacznych rozmiarów obiekt 349 na planie nieregularnego prostokąta6 x 8 m, posiadający wewnętrzną, regularną jamę - ok. 2,5 x 3 m, głęb. 0,6-0,8 m,
przypuszczalnie piwniczną. a także mniejszy obiekt 395 na planie nieregularnego kwadratu- 4,2 x 4,2 m. Wśród obiektów zaplecza wystąpiły paleniska z reliktami konstrukcji
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Ryc. 3. Pęclawice,
stan. 5. gm. Piątek,
woj. 16dzkie. Wybór
ceramiki kultury
przeworskiej
z młodszego okresu
przedrzymskiego
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kamiennej (np. obiekt 340) lub bez takowej (up. ob. 339), liczne jamy o charakterze
gospodarczym (np. obiekty 429, 430, 435), a także jamy o charakterze zasobowym (np.
obiekt 344 o regularnym prostokątnym przekroju- 1,4 x 1,9, głęb. 1,1 m). Na możli
wość fazowego rozwoju omawianej strefy wskazuje orientacja obiektu 349 (NW-SE)
w opozycji do orientacji pozostałych obiektów o większej powierzchni (N-E).
W skupisku obiektów w partii północno-zachodniej natrafiono na przestrzeni około
7 arów na zlokalizowane w pewnym oddaleniu od siebie pozostałości kilku budynków
naziemnych o różnym charakterze ich reliktów. Obiekt 778 na planie prostokąta4,1 x 5,2 m, głęb. 0,1-0,2 m posiadał w południowej połowie nieckowate zagłębienie
ok. 2,5 x 2,5 m, głęb. 0,5 m, zapewne jamę piwniczną, choć nie można wykluczyć tutaj
funkcji paleniskowej (obecność spalenizny), natomiast w części północno-zachodniej
wyodrębnione koliste palenisko z brukiem kamiennym - 0,75 x 0,85 m, głęb. 0,3 m
(ryc. 4: l) . Towarzyszyły mu inne obiekty o charakterze gospodarczym, m.in. relikty
być może innego, mniejszego budynku wziemnego (obiekt 775-2 x 3,1 m, głęb. 0,4 m),
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Ryc. 4. Pęclawice, stan. 5, gm. Plątek , woj. łódzkie.
Rzuty poziome l przekroje oblekt6w średniowiecznych:
l - ob. 778; 2 - ob. 788; 3 - ob. 790

a także pozostałości pieca z jamą przypiecową (zespół obiektów 700-701-1,4 x 3,1 m,
Relikty prawdopodobnie innego budynku naziemnego wyznaczała próchniczna strefa na planie zbliżonym do kwadratu - 5,6 x 6,6 m, z aneksem w części W1,6 x 1,6 m, łącząca zespół obiektów 761-764, płytkich, płaskodennych zagłębień z pozostałością spalenizny w wypełniskach. W rozpatrywanej strefie odnotowano również
zespół obie któw 706-707, 739, będący zapewne śladem po innym budynku naziemnym, manifestującym się w postaci rowkowych wkopów, ze słabo czytelnymi negatywami konstrukcji słupowej, mogących sta nowić relikty ścian, któr ym towarzyszyły obiekty wgłębne. Zachowane częściowo relikty mogłyby wyznaczać w tym wypadku założe-.
nie o minimalnych wymiarach ok. 4 x 7-8 m. W zlokalizowanym w partii północno
zachodniej omawianego zgrupowania zespole obiektów 655-658 wystąpiły relikty budyuku naziemnego na planie zbliżonym do kwadratu, obiekt 655- 5,4 x 5,8 m, głęb.
0,15 m, z aneksem w części S - 1,7 x 1,8 m. Towarzyszyły im relikty mniejszych, płyt
kich obiektów, z których obiekt 656- 2,8 x 3,6, głęb. 0,15 m, łączyć można z naziemnym budynkie m gospodar czym, pozostałe zaś zapewne z otwartymi paleniskami.
Na wschód od rozpatrywanej wyżej koncentracji obiektów natrafiono na przestrze.
ni ponad 20 arów na bardziej rozrzedzoną strefę obiektów o wyraźnie gospodarczym
charakterze. Wystąpiły tutaj głównie mniejsze jamy, czasami koncentrujące się po kilka, np. zespoły obiektów 727-730 (ha U, ary 46, 47) lub 732-735 (ha D, ary 47, 48) .
Morfologia niektórych z nich, z obecnością w wypełniskacb warstw spalenizny i ze
śladami węgli drzewnych, może wskazywać na różnorodną działalność produkcyjną.
W omawianej strefie zanotowano również obiekty o większej powierzchni. które można
ewe ntualnie łączyć z budyukami, zapewne również o funkcji gospodarczej, naziemnymi- obiekt 755-2,4 x 3m, głęb. 0,2 m czy zagłębionymi- obiekt 752- 2,8 x 3,6 m,
głęb. 0,4 m, wraz z jamą 753 - 1,6 x 1,6 m, głęb. 0,65 m.
głęb. 0,45 m).
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W części północnej stanowiska, w dolnej partli stoku odkryto kolejną konce ntrację
obiektów. Na przestrzeni ok 35 m w kie runku wschód-zachód (ba II, ary 23-27) zarejestrowano wyodrębniający się z otoczenia regularny pas warstwy kulturowej w postaci
czarnej próchnicy ze spalenizną. Jego cala partia wschodnia dhJgości około 17 m wyróżniała się dosyć zwartą, również regularną, strefą kamieni e ratycznych, obecnych
głównie w zalegającej poniżej warstwie szarobrunatnej próchnicy. Omawiana s trefa
warstwy kulturowej charakteryzowała się również wyraźnie wyższą frekwencją ceramiki średuiowiecznej w stosunku do otoczenia. Wyróżniającymi się elementami są tutaj:
uchwycony w cr.ęści wschodniej prostokątny płat polepy, obiekt 684 - 1,6-2,0 x 3,2 m
oraz obiekty 678 i 6871 ze zwartymi, przepalonymi brukami kamiennymi Zwraca zwłasz
cza uwagę obiekt 687 na plauie kwadratu- 5,5 x 5,5 m, który można wiązać z reliktami
łaźni (ryc. 11*). W narożniku południowo-wschodnim rozpatrywanej strefy warstwy
kulturowej natrafiono na obiekt 685 (ba n, ar 27) -szkielet męiczyzoy w wieku adultus (2~30 lat), zdeponowany w układzie wyprostowanym na prawym boku, charakteryzujący się brakiem obydwu stóp i śladami obrażeń wskazujących na śmierć w sposób
nienaturalny (ryc. 12). Charakter wyżej omówionej strefy pozwala na łączenie jej z jakąś
trwałą, naziemną zabudową, zapewne o charakterze mieszkalnym, szczególnie w strefie bruku kamiennego (podwalina umacuiająca w partii stoku granlezącego ze strefą
zalewową doliny?).
Scharakteryzowaue powyżej relikty zabudowy oraz działalności gospodarczej majdują odniesienie na stanowiskach związanych z osadnictwem wiejskim na Niżu Polskim, rozpozuanym szczególnie dla okresu wczesnośredniowiecznego (np. Z. Podwiń
ska 1978; M. Miśkiewiczowa 1982; W Cltudziak 1987, 1989; M. Brzostowicz 2002).
Budownictwo zagłębione wystąpiło w postaci półziemianek (głęb. 0,4-0,7 m), o zróż
nicowanych powierzchniach (15,5-49,5 m2, przy obecnych także mniejszych obiektach,
raczej gospodarczych- 6,2-10,1 m2), co potwierdzają relacje na innych stanowiskach
osadniczych O. Górecki, M. ł.astowski, J. Wrzesiński 1994, tabela la), o zarysach ścian
zapewne zgodnych z zarysemjamy (Z. Podwińska 1978, s. 202-203). Budynki naziemne reprezentują dwa główne typy. Należące do pierwszego z nich, o szerokim wachlarzu powierzchni (21,3-48 m2), posiadały partię zagłębioną w ziemię, mieszczącą się
w spotykauych wielkościach (ok 6,2~7,5 m2), spełniającą funkcję paleniskową lub magazynową (Z. Podwińska 1978, s. 203; M. Miśkiewiczowa 1982, s. 29; W. Chudziak 1989,
s. 86, 89, 95; 1990, s. 97). Budynki drugiego typu reprezentują formę bez partii zagłę
bionej, na planie kwadratu, również posiadając zróżnicowane powierzchnie użytkowe
(17,6-37 m2, przy występujących równie~ podobnie jak w wypadku wyżej wspomnianych form zagłębionych, mniejszych obiektach - 7,2-10,1 m2). Brak reliktów konstrukcji może wskazywać na różne warianty, przede wszystkim na konstrukcję zrę
bową, zaś w jednym wypadku można domyślać się jakiejś konstrukcji słupowej, zapew1

Ob. 678 i 687 zostały odsłonięte jedynie powierzchniowo wraz z arami 1!>-17 l ha II, których eksplora-

ze względu na niedogodne warunki atmosferyczne, wiążące się z początkiem zimy i ujemnymi tem~atu·
rami, po zabezpieczeniu przełożono do następoego sezonu wykopaliskowego.
cję,

• Ryciny 11-14

znajdują się

na s. 300-301 kolorowej wkladki.
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ue plecionkowej (W. Chudziak 1988, s. 184-185, 191). Do budownictwa o specjalnym
przeznaczeniu należą relikty łaźn~ urządzenia powszechnie stosowanego na terenach
Słowiańszczyzny od starszych faz wczesnego średniowiecza (Z. Podwińska 1978, s. 206
i ryc. 139; M. Brzostowicz 2002, s. 116-119 i ryc. 52, tam dalsza literatura).
Reliktom budownictwa towarzyszyły liczne obiektów o przeznaczeniu gospodarczym
(Z. Podwińska 1978, s. 206). Odkryte paleniska występowały w kilku wariantach konstrukcyjnych (ryc. 4: 1-3), zagłębionych bez obstawy kamiennej, z obstawą kamienną,
bądź z podkładem kamiennym (M. Miśklewiczowa 1982, s. 31-32;]. Górecki, M. Łastow
sk.i,]. Wrzesińskll994, ryc. 12; M. Brzostowicz 2002, s. 122-123). Do powyższej grupy
obiektów należą także relikty jam zasobowych (M. Miśkiewiczowa 1982, s. 31; M. Brzostowicz 2002, s. 127) oraz jam związanych z działalnością produkcyjną lub przetwórczą
(ryc. 13), (M. Brzostowicz 2002, s. 124-127).
Zbiór ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej liczy 5762 fragmenty, przy czym
z obiektów pozyskano aż 4283 ułamki naczyń. Zgromadzone materialy należy wstępnie
datować na XI-XIII wiek z moiliwością przesunięcia chronologii dla części z nich, także na XIV wiek.
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Większość naczyń wykonano z gliny żelazistej, schudzonej

piaskiem i drobnym tłucz
niem kamiennym. Wypał odbywał się w atmosferze utleniającej tak, iż naczynia uzyskały barwę brunatną, popielatą i bardzo rzadko pomarańczową. Przełomy badanych ułam
ków były wielobarwne. Przeważają fragmenty garnków lepionych ręcznie i obtaczanych całkowicie. Sporadycznie natomiast wystąpiły ułamki naczyń obtaczanych do
wysokości górnej części brzuśca lub jego załomu (ryc. 5: 3; 6: 4). Wylewy naczyń maja
wiele wariantów i odmian. Natomiast dna są najczęściej wklęsłe i sporadycznie noszą
ślady po odcisku znaku garncarskiego (ryc. 5: 9). Stwierdzono równieżwystępowanie
fragmentów naczyń na nóżce (ryc. 6: 1)
Wśród form naczyń przeważają garnki o profilu esowatym. Najliczniejszą ich grupę
stanowią okazy z mocno wydętym brzuścem, którego średnica znajduje się na 2/3 wysokości naczynia (ryc. 6: 2). Zdecydowanie rzadziej wystąpiły garnki "smukłe" o wydę
tości brzuśca przypadającej na 1/2 wysokości naczynia (ryc. 6: 5). Obie te grupy miały
wylewy wychylone, często pogrubione lub wydłużone z akcentowaną krawędzią. Spo-

Badania ratownicze w
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radyczuie natontiast odnotowano naczynia o bardzo łagodnie przechodzącym wylewie
w szyję i brzusiec (formy obtaczane tylko w górnej części - ryc. 5: 3; 6: 4) z krawędzią
wylewu zaokrągloną lub facetowaną. W badanym zbiorze stwierdzono również formy
esowate o wydłużonej szyi (ryc. 5: 4, 8) . Zdobienie powyższych naczyń stanowiły przeważnie dookolnie ryte żłobki.
Pozostałe formy reprezentowane są między innymi przez wyroby zbliżone do typu
s-owa tego, ale pozbawione szyi, z lekko wychylonym wylewem o największej wydętości
brzuśca przypadającej na 1/2 wysokości naczynia, gdzie znajduje się także strefa rytego ornamentu falistego (ryc. 5: 5). Stosunkowo często odnotowywano naczynia wazowate, szerokootworowe, których zdobienie, poza dookolnymi żłobkami. stanowiła niekiedy plastyczoa, zdobiona listwa umieszczona na największej wydętości brzuśca Były
to garnki zarówno o dużej, jak i małej pojemności (ryc 6: l, 8). Do form dosyć powszechnie rejestrowanych należą naczynia z cylindryczną szyjką o części przydennej
łagodnie lub zdecydowanie zachylonej do środka naczynia. Wyroby te zdobiono zarówno dookolnymi żłobkami, jak i motywem linii falistej lub rzędami nakłuć wykonanych
grzebykiem (ryc. 5: l, 2, 6). Zaledwie w kilku egzemplarzach wyst~piły ułamki wyrobów flaszowatych i na nóżce. W obu tego typu naczyniach zastosowano ornament dookolnych szeroko rozmieszczonych żlobków (ryc. 6: 7).
Powyżej opisane formy są powszechnie spotykane na stanowiskach wczesnośre
dniowiecznych i datuje się je od n połowy X wieku po wiek XIll. j ednak najbliższe
analogie zarówno formalne, jak i technologiczne znajdujemy wśród materiałów z m
fazy grodu w Łęczycy i młodszych faz osady przygrodowej (L. Gabałówna 1955, s. 319321, ryc. 106 d, e; 108 c, e; 109 c, g; 110 g, h; 113: 2-114; A Abramowicz 1989b, s. 84,
ryc. XII, XIV-XVII; L. Kajzer 1989, s. 89-92), jak też na osadzie wczesnomiejskiej
w Kruszwicy 0N. Dzieduszycki 1982, s. 36-43,81-88, ryc. XXVII, XXIX-XXXI, XXXIII: 4,
XXXIV: l, lO; XXXIX: 11) czy na cmentarzysku w Lutomiersku (A Nadolski, A Abramowicz, T. Poklewski 1959, s. 99-100) lub na pobliskiej XII-XIII-wieczuej osadzie w Witaszewieach (K Kantecki 1989, s. 42-44, 66 i ryc. IV: 5; V: 10, 11, 19; VIH: 2, 8; IX: 15),
a takie do typu n, V, VI, VII oraz X naczyń z Ostrowa Lednickiego datowanych od 2.
połowy X po X1l stulecie (M. Łastowiecki 1989, s. 19-20, 23-26, 28 i nn., ryc. 6, 5, 18,
21-23, 27-28).
Z obiektów wczesnośredniowiecznych pozyskano nieliczne grudki polepy i przedmioty kamienne, takie jak rozcieracze lub podkładki Do ciekawszych artefaktów należą:
brakteatkrzyżówka (ob. 100), 2 fragmenty ceramicznych przęślików (ob. 655 i ob. 729)
oraz 2 szydła kościane (ob. 732).
Na okres późnośredniowieczny wstępnie datowano 3 641 ułamków ceramiki naczyniowej, z czego l 889 fragmentów pochodzi bezpośrednio z obiektów. jest to zbiór, który
możemy podzielić na materiały mające jeszcze cechy technologiczne zdecydowanie zwią
zane z wyrobem i wypałem naczyń w tradycji wczesnośredniowiecznej oraz na materiały
pochodzące z naczyń wykonanych i wypalonych według nowych, późnośredniowiecz
nych recept (o wiele mniej Uczua grupa). W obu przypadkach stwierdzono wykorzystywanie przez garncarzy glin żelazistych, ale także żelazistych z domieszką kaolinu.
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zakwalifikowanych do pierwszej z grup są przeważnie grubościenne, mają gruboziarnista domieszkę schudzającą, i wielobarwne przełomy oraz
czerepy w kolorze brunatnym, popielatym lub szarobrunatnym, czasem pomarańczo
wym. Garnki takie były wypalane w atmosferze utleniającej. Obserwowana forma wylewów poza dotychczas pogrubioną krawędzią i facetowaniem, wskazywała na zastosowanie okapu, a niekiedy także i wrębu na pokrywkę (ryc. 6: 3, 6). Do drugiej z grup
zakwali.fikowano nieliczne ułamki naczyń cienkościennych, o piaskowej domieszce schudzającej i wypale w atmosferze redukcyjnej. Barwa ścianek naczyń jest stalowo- lub
granatowo-czarna, a przełomy wielobarwne. Są to wyroby s ilnie obtaczane na kole garncarskim. Wśród form dominują garnki z wrębem i okapem o mniej lub bardziej wyodrębnionej szyi (ryc. 10: l, 2) . Ponadto pozyskano również ułamki dzbanów i pokrywek
(ryc. 10: 6, 8).
Chronologia tego zespołu wstępnie obejmuje cały wspomniany okres. Jednak biorąc pod uwagę wiejski charakte r badanej osady i dotyc hczasowe ustalenia badaczy
o przeżywaniu się ceramiki tzw. tradycyjnej w głąb XV wieku, a uawet dłużej (Z. Kurnatowska 1973, s. 446-447; A Abramowicz 1989a, s. 56-57;]. Kruppe 1981, 4&-52 i nn.;
L. Kajzer 1991, 467-484), możua wstępnie stwierdzić, że zbiór z Pęclawic należy datować do początków XV wieku. Założenie to oparte jest o analogie do zabytków z XII-XIV
wieku z grodu w Łęczycy i nieliczne analogie do materiałów z grupy technologicznej A.
A-B i B z II połowy XIV i I połowy XV stulecia z dworu w Orłowie nad Bzurą (L. Kajzer
1990, s . 268-277, 283-284 oraz ryc. 7, 11, 13).
Spośród innych zabytków, które na podstawie wstępuego datowania ceramiki naczyuiowej, można wiązać z okresem późnośredniowiecznym ua uwagę zasługują fragmueuty kościanego rylca (ob. 710) oraz ułamek kafia garnkowego o czworobocznym
wylocie otworu (ryc. 10: 11).
Fragmenty

Okres

naczyń

nowożytny

i

współczesny

Jednym z rysujących się zagadnień związanych z osadnictwem nowożytnym i współ
czesnym jest rekonstrukcja drewnianej zabudowy gospodarczej. W wyższej partii stoku odkryto względnie czytelnie rysujący się zespół dołków posłupowych wraz z reliktami słupów oraz warstwy piaszczystej próchnicy o zarysie narożnika - obiekty 89,
108-1 VI (ha V, ar 5-7; ryc. 9). Całość ma kształt prostokąta ulokowanego na kierunku
wschód-zachód, o wymiarach około 4,4 x 12,25 m. Przypuszczalnie może to być budynek o konstrukcji szkieletowej, może stodoła z trzema lokaluościami i ewentualną dobudówką od strony zachodniej o wymiarach 4,0 x 5, 2 m, co w sumie wydłużaloby zabudowę do 18,2 m. Przedstawiona tu interpretacja jest tylko propozycją i wymaga dodatkowych analiz, tak w obrębie obiektów na stanowisku, jak i porównawczych.
luny charakter mają pozostałości budynków naziemnych, zachowane w postaci ich
powierzchni użytkowych, mniejszych rozmiarów, up. obiekt 636 - ok 3,5 x 5 m, bądź
wyznaczające du.że założenie, up. obiekt 297-298- ok. 9,5 x 16m.
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woj. łódzkie. Rzuty poziome l przekroje studni
z okresu nowotytnego: l - ob. l; 2 - ob. 6SI
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Na stanowisku dosyć licznie odnotowano relikty nowożytnych studni.
W większości wypadków nie posiadały
zachowanej konstrukcji obudowy lub
wystąpiła ona szczątkowo, charakteryzowały się najczęściej zbliżonym do kolistego rzutem poziomym oraz lejowatym profilem zagłębionym do poziomu
wód gruntowych, up. obiekty 460, 627,
631, 651 (ryc. 7: 2), 693, oh. 801. Na
uwagę zasługują relikty studni, obiekt l
(ryc. 7: 1), wykopanej w gliniastym
podłożu, w którym także nie pozostały
ślady po oszalowaniu ścian. Odmiennie
od wyżej wymienionych, w zarysie jest
to obiekt zbliżony do kwadratu o wymiarach 1,6 x 2,2 m (przypuszczalnie
pierwotne miał 1,2 x 1,4 m) i głęboko
ści dochodzącej do 1,4 m. Zawalisko
studoi dołem uwodnionej stanowił duży głaz eratyczny oraz warstwy piasku
z próchnicą, wyżej zaś próchnicy z piaskiem i poziomem węgielków drzewnych oraz kamieni.
Interesującym obiektem nowożyt
nym lub współczesnym (pozyskane materiały zabytkowe odpowiadają zdecydowanie obu wymienionym horyzontom)
jest fragment brukowanej płaskimi kamieniami polnymi, drogi - obiekt 272
o szerokości 2,65 x 2,72 m (ryc. 14).
Obiekt ten ulokowany był na kie runku
północ-południe i wiódł w stronę rzeki
Pęcławki, z odebyleniem na wschód.
Relikty drogi o wyraźnie opracowanych
krawędziach bocznych (odpowiednio
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Ryc. 8 . Pęcławlce. stan. s. gm. Piątek,
woj. łódzkie. Rzuty poziome i przekroje
nowoiytnych obiektów ze s.zkleletami
zdeponowanych zwierząt: l-ob. 3271 328;
2 -ob. 6S3; 3 - ob. 646
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Ryc. 9 . Pęcławlce. stan. S, gm. Piątek, woj. łódzkie. Rzut pozJomy l przekroje zrekonstruowanego
nowotytoego (wsp6ła.esnego ?) budynku gospodarczego. Zesp61 ob. 89, l 08-1 14

dobrane kamie nie) zarejestrowano na długości około 17m. Na zachód od niego zarejestrowano warstwy rozbiórkowe po budynkach. Obiekt ten, jak i jego relacje z innymi
obiekta.m.i. wymagają jeszcze dalszych analiz.
Z omawianym przedziałem czasowym związane są jamy wybierzyskowe pozostałe
po eksploracji gliny (tzw. gliuianki), w bardzo dużym nagromadzeniu skupione w czę
ści W i częściowo centralnej prze badanego obszaru (wykopy 9-13). Charakteryzuje je
bardzo zróżnicowana morfologia i wielkość, najczęściej stosunkowo niewielka głębo
kość, z wypełniskiem najczęściej spiaszczonej próchnicy (0,2-0,3 m), np. obiekty 329,
334-338, 39EHOO, przy pojawiających się także jamach głębszych (0,5-0,9 m) np. ob.
527, 528. Charakterystyczną cechą jest ich wtórne wykorzys tywanie jako jamy śmietni
skowej, często do składania szczątków padłych zwierząt, niekiedy zachowanycb w pos taci całych szkieletów, np. ob. 328 (r yc. 8: l) - ze szkieletem konia czy o b. 500- ze
szkieletem krowy. Wiele szczątków zwierzęcych deponowano także w cełowo wykopanych jamach, których większą koncentrację odkryto w strefie nowożytnych (współcze
s nych?) obiektów w dolnej części s toku- ob. 626,643, 644, 646 (ryc. 8: 3), 649, 653
(ryc. 8: 2).
Materiały nowożytne i współczesne tworzą zbiór, który tylko do pewnego stopnia,
tak na wstępnym, jaki i dalszych etapach analiz, można dcfmitywuie rozdzielić (M. Gajewska 1993, s. 163-166; L Kajzer 1996, s. 216). W związku z tym zbiory, które należy
przypisać do wymie nionych dwóch horyzontów czasowych zostały ujęte i opisane
łącznie. Ceramika naczyniowa tworzy grupę liczącą 8 009 ułamków, z czego tylko 1167
fragmentów dostarczyły obiekty kulturowe.
Są to ułamki naczyń różnych kategorii i wariantów typów: garnki, garnuszki. patelnie na trzech nóżkach, dzbany, misy-makutry, tale rze i pokrywki (ryc. 10: 3, 4, 7) . Technologia i r odzaj u żytego surowca do wyrobu naczyń jest róŻilOrodna. Naczynia z reguły
są cienkościenne (chyba, że przeznaczenie wyrobu wymagało innej grubościjego ścia
nek), a do schudzania gliny tak żelazistej, jak i kaoliuitowej oraz mieszanej, używano
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piasku w średnich i małych ilościach. Wyroby toczono na kole lub w przypadku naczyń
współczesnych wykonywano w formach. Wypalano je przeważnie w atmosferze utleuiającej, ale również w okresie wczesnonowożytnym- redukcyjnej). Wypał był dobrej
jakości. Naczynia miały barwę ceglastą, pomarańczową, białawą lub stalowoszarą. Wśród
okazów nowożytnych i współczesnych są ułamki wyrobów glazurowanych, półmajoli
kowych, angobowauych, fajansowych oraz porcelanowych. Uzupełnieniem ceramicznego asortymentu naczyń są odnalezione XIX- i XX-wieczne ułamki żeliwnych garuków.
Na wyżej wymienioue okresy trzeba również datować większość zabytków metalowych w postaci gwo.źdz~ skobli, okuć, zawiasów oraz fragmenty szkieł taflowych (4) i naczyniowych (48) w postaci szkła bulelkowego i aptecznego, a także ułamki piecowych
kalli garnkowych (47) oraz płytowych (ryc. 10: 5, 9, 10, 12).
Obserwacje dotyczące początków kształtowania się osadnictwa w czasach historycznych w rejonie dzisiejszej wsi Pęcławice pozwoliły na poszerzenie treśc~ jakie niosą
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ze sobą źródła pisane. Wspomniana osada wzmiankowana jest bowiem po raz pierwszy
w końcu XIV (1389 r.) i w XV wieku (S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski 1966, s. 207;
S. Zajączkowski 1996, s. 86-87). Tymczasem zabytki związane z okresami wczesnoi pó.źnośredniowiecznym wskazują na istnienie stałego osadnictwa o charakterze wiejskim na stoku doliny Bzury w pobliżu dzisiejszych Pęcławic już od XI wieku po XIll
wiek, a może w formie schyłkowej lub tylko gospodarczej również w XIV-XV s tuleciu.
Natomiast zabytki datowane na czasy nowożytne i współczesne informują o peryferyjnym i głównie gospodarczym wykorzystaniu badanego obszaru.
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