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Bartłomiej Rogalski

Archeologiczne badania sondażowe na cmentarzysku z okresu
wpływów rzymskich w Starych Łysogórkach, gm. Mieszkowice,
pow. gryfiński, stanowisko 5 (AZP 43-03/7)
Archaeological test excavations on the burial ground from the Roman
period in Stare Łysogórki, Mieszkowice commune, Gryfino district, site 5
(AZP 43-03/7)

Stanowisko 5 w Starych Łysogórkach jest znanym z literatury cmentarzyskiem, ważnym dla badań nad okresem wpływów rzymskich na dolnym
Nadodrzu (Hauptmann 2001). Informacje o pierwszym grobie ciałopalnym
z tej miejscowości, wyposażonym m.in. w umbo i grot oszczepu, pojawiły
się jesienią 1934 roku. Stanowisku nadano wówczas nr 2. Na następne pięć
zespołów natrafiono w marcu 1935 roku, a kolejne materiały, w tym pochówki
ciałopalne, odkrywano przypadkowo do roku 1942 – latem tego roku podjęto
badania wykopaliskowe pod kierunkiem Carla Umbreita. Katalog cmentarzyska zamyka grób 33 (Hauptmann 2001, 256, ryc. 4). Materiały i dokumentację
z tych badań uważano, przynajmniej w polskim środowisku naukowym, za
zaginione podczas II wojny światowej. Sporym zaskoczeniem stała się zatem
ich publikacja w 2001 roku (Hauptmann 2001).
Cmentarzysko zlokalizowane jest na północ od zabudowań Starych Łyso
górek, na obszarze obecnie zalesionym, pomiędzy cmentarzem 1. Armii Wojska
Polskiego a Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego (Hauptmann 2001,
256, ryc. 2, plan 1). Przed II wojną światową i w jej trakcie teren objęty badaniami wykopaliskowymi stanowił pole uprawne. Stanowisko usytuowane jest na
i poniżej krawędzi doliny Odry. Zajmuje część skłonu opadającego ku południowi, stanowiącego czoło terasy nadzalewowej. W związku z podejmowanymi
w tym miejscu próbami hodowli winorośli (ostatecznie jednak zaniechanymi)
w połowie XVIII wieku stokowi temu nadano formę trzech poziomych teras.
W celu rozpoznania obecnego stanu zachowania cmentarzyska we wrześniu
2014 roku przeprowadzono badania sondażowe. Na środkowej terasie założono
dwa wykopy (1 i 2) o wymiarach 5 × 5 m każdy, w odstępie 50 m (ryc. 1, 2).
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W miejscu tym nie natrafiono na obiekty archeologiczne lub negatywy po nich
ani też na jakiekolwiek inne ślady po cmentarzysku. W tym kontekście zastanawiająca jest obecna stratyfikacja stanowiska, na którą składa się humus leśny
o miąższości ok. 20 cm w obu sondażach i brak warstwy przemycia (tzw. podglebia) pod nim; calcem jest lekki piasek. Dotyczy to obszaru całego stanowiska, co
sprawdzono sondażami glebowymi (ryc. 3). W czasie badań wykopaliskowych
w 1942 roku zanotowano natomiast miąższość humusu dochodzącą do 70 cm
(Hauptmann 2001, 255). Sytuację tę najpewniej należy tłumaczyć prowadzonymi w przeszłości robotami ziemnymi polegającymi na skarpowaniu stoku
wzgórza lub wymianie gruntu związanego chociażby z zalesieniem tego terenu
po wojnie. W trakcie wykonywania sondaży nie natrafiono również na ślady po
wykopach badawczych z 1942 roku. Pomimo to wyniki obserwacji przeprowadzonych w 2014 roku potwierdziły istnienie w tym miejscu nekropoli z okresu
wpływów rzymskich. W humusie sondażu 2 znaleziono fibulę z brązu wariantu
Almgren 26 (ryc. 4:1), niewielki fragment drugiej fibuli z brązu, konstrukcją
nawiązującej do wariantu Almgren 38 (ryc. 4:2), a ponadto kość czaszki z grobu
ciałopalnego oraz fragment brzuśca naczynia z okresu wpływów rzymskich bez
jakichkolwiek szczególnych cech mikromorfologicznych. Badania sondażowe
będą kontynuowane w następnym roku. Natomiast w dalszej perspektywie
planuje się podjęcie badań wykopaliskowych stanowiska.
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Ryc. 1. Stare Łysogórki, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stan. 5 (AZP 43-03/7). Lokalizacja
stanowiska i rozmieszczenie sondaży 1 i 2 z 2014 roku oraz wykopów badawczych z 1942 roku,
oprac. B. Rogalski
Fig. 1. Stare Łysogórki, Mieszkowice commune, Gryfino district, site 5 (AZP 43-03/7). Location
of the site and test trenches No. 1 and No. 2 from 2014 and trenches from 1942, prepared by
B. Rogalski
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Ryc. 2. Stare Łysogórki, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stan. 5 (AZP 43-03/7). Prace w sondażu 1,
fot. B. Rogalski
Fig. 2. Stare Łysogórki, Mieszkowice commune, Gryfino district, site 5 (AZP 43-03/7). Work in
trench No. 1, photo by B. Rogalski

Ryc. 3. Stare Łysogórki, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stan. 5 (AZP 43-03/7). Prace na stanowisku z użyciem świdra glebowego, fot. B. Rogalski
Fig. 3. Stare Łysogórki, Mieszkowice commune, Gryfino district, site 5 (AZP 43-03/7). Work on
the site with a soil auger, photo by B. Rogalski
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Ryc. 4. Stare Łysogórki, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stan. 5 (AZP 43-03/7); 1–2 – fibule
z brązu (sondaż 2, humus), rys. I. Sukiennicka, A. Ryś
Fig. 4. Stare Łysogórki, Mieszkowice commune, Gryfino district, site 5 (AZP 43-03/7); 1–2 – bronze
fibulae (trench No. 2, humus), drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś
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