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Charakterystyka osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego
w Nieszawie Kolonii, gmina Jozefow nad Wisl^, powiat opolski,
wojewodztwo lubelskie - osi^gni^cia i perspektywy badawcze

nej”, t. 23, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdaftsk-Lodz
1985, s. 68-69, 106-107; A. Kokowski, Lubelszczyzna

Najwazniejsze wyniki
badan wykopaliskowych
Stanowisko numer 5 w Nieszawie Kolonii lezy
na niewielkim cyplu w poblizu ujscia Wyznicy
do Wisly (ryc. 1). Zostalo odkryte w 1979 roku
w trakcie badan powierzchniowych i rozpoznane
wykopaliskowo w latach: 1986, 1996-2000, 2003,
2006 i 20084. W latach 2006-2008 badania realizowano w ramach projektow interdyscyplinar-
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1 K. Godlowski, Przemiany kulturowe i osadnicze w poludniowej i srodkowej Polsce w mkdszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, „Prace Komisji Archeologicz-

bytkow jest podstawowym nosnikiem informacji
i nierzadko jedynym zrodlem datujqcym. Z pomocq mogq tu przyjsc specjalistyczne analizy fizykochemiczne, dotychczas sporadycznie wykorzystywane w badaniach nad zrodlami z okresu
rzymskiego, skoncentrowanych na morfologii
i typologii zabytkow.
W przypadku stanowiska 5 w Nieszawie Ko
lonii wyniki badan wykopaliskowych oraz geofizycznych, a takze najwazniejsze rezultaty analiz
specjalistycznych - przyrodniczych i fizykochemicznych - pozwolily na stworzenie wieloaspektowej charakterystyki osady kultury przeworskiej.

w mkdszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim,

i w^drowek ludow w swietle dokonan ostatniego dziesi^ciolecia
(1995-2005 ), „Lubelskie Materialy Archeologiczne” 2007,
t. 15: 60 lat archeologii UM CS. Podsumowanie ostatniego dziesi^ciolecia, red. J. Gurba, J. Libera, s. 81-91; P Luczkiewicz,
Neues zur ausgehenden Kaiserzeit und der Völkerwanderung
szeit im mittleren Ostpolen: Spiczyn, Fdst. 53, „Barbaricum”,

Swiatowit Supplement Series 2009, t. 8, s. 176; B. Nieza
bitowska-Wisniewska, Archaeology. History and the Heruls.
The Lublin Region in the Late Roman Period and the Migration
Period, Swiatowit Supplement Series, „Barbaricum” 2009,

t. 8, s. 195, s. 213, ryc. 1, s. 239, ryc. 27; A. Kokowski,
P Luczkiewicz, B. Niezabitowska-Wisniewska, Stan badan
nad okresem przedrzymskim, rzymskim i wgdrowek ludow
w 50 lat po monografii Stefana Noska, [w:] Miejsce Profesora
Stefana Noska w archeologii polskiej. 50 lat po wydaniu „Materiakw do badan nad historic starozytnp i wczesnosredniowiecznq migdzyrzecza Wisly i Bugu”, red. A. Zakoscielna,

Lublin 2012, s. 131-133.
3 J. Rodziftska-Nowak, Gospodarka zywnosciowa ludnosci kultury przeworskiej, „Opera Archeologiae Iagellonicae” 2012, vol. II, s. 10.

4
W Misiewicz, Wyniki badan osady kultury przewor
skiej w Nieszawie Kol., stan. 5, gm. Jozefow, woj. lubelskie,
„Archeologia Polski Srodkowowschodniej” 1998, t. 3,
s. 110-117; W Misiewicz, M. Polabska, Wst^pne wyniki badan osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5,
woj. lubelskie, „Archeologia Polski Srodkowowschodniej”
1997, t. 2, s. 106-112; M. Stasiak-Cyran, Wyniki czwartego
sezonu badan na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Ko
lonii stan. 5, pow. Opole, woj. lubelskie, „Archeologia Polski
Srodkowowschodniej” 1999, t. 4, s. 123-129; taz, Wyniki
piatego sezonu badan na osadzie kultury przeworskiej w Nie
szawie Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie, „Archeo

logia Polski Srodkowowschodniej” 2000, t. 5, s. 85-95; taz,
Wyniki szostego sezonu badan na osadzie kultury przeworskiej
w Nieszawie Kolonii stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie, „Ar

cheologia Polski Srodkowowschodniej” 2003, t. 6 (2001),
s. 98-106; taz, Wyniki badan ratowniczych na terenie osady
kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, pow. Opo
le Lubelskie, w 2003 r., „Archeologia Polski Srodkowo
wschodniej” 2006, t. 7, s. 95-101; taz, Najciekawsze obiekty
i zabytki z badan w 2006 r. na osadzie kultury przeworskiej
w Nieszawie Kolonii, pow. opolski, stan. 5, „Archeologia Pol

ski Srodkowowschodniej” 2010, t. 10 (2008), s. 41-52.
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Lublin 1991, s. 185-203.
2 M. Gladysz-Jusciftska, M. Jusciftski, A. Kokowski,
P Luczkiewicz, B. Niezabitowska-Wisniewska, S. Sadowski, Badania nad mkdszym okresem przedrzymskim, rzymskim

üj

Odkrycia z ostatnich kilkunastu lat dostarczyly
archeologii okresu rzymskiego na Lubelszczyznie
duzej ilosci zrodel archeologicznych, w znacznym
stopniu weryfikujqcych dotychczasowq wiedz^1.
Niezwykle istotny jest fakt, ze ten przyrost bazy
zrodlowej dokonywal si^ w duzym stopniu dzi^ki
badaniom wykopaliskowym osad2.
Mimo tego post^pu rozpoznanie stanowisk
osadowych trzeba uznac za niezadowalajqce. Zbyt
rzadko badania prowadzono w sposob interdyscyplinarny, co utrudnia pelnq charakterystyka, na
przyklad poszczegolnych gal^zi gospodarki zywnosciowej, takich jak rolnictwo i hodowla, myslistwo czy rybolowstwo3.
Kolejnym, wciqz niedostatecznie realizowanym postulatem badawczym pozostajq studia
nad materialem ceramicznym. Dotyczy to przede
wszystkim znalezisk z osad, gdzie ta kategoria za-

Ryc. 1. Nieszawa Kolonia, gm. Jôzefôw nad Wislq, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie, stan. 5. Lokalizacja stanowiska
i zasiçg wykopôw archeologicznych na planie wysokosciowym

nych dofinansowanych ze srodkôw Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
N a objçtym wykopami archeologicznymi obszarze o powierzchni 2215,8 m2 odkryto 123
obiekty archeologiczne: 11 o konstrukcji slupowej
i przeznaczeniu mieszkalnym lub gospodarczym,
34 paleniska i piece oraz 78 obiektôw gospodar-
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czych. Wsrôd domostw dominujq konstrukcje
wziemne o nieregularnym ukladzie slupôw5. Stanowisko to jest najwiçkszq na Lubelszczyznie ba5
Wedlug typologii budynkôw kultury przeworskiej
autorstwa A. Michalowskiego, Budownictwo kultury przeworskiej, Poznaû 2011, s. 89-90, 155-161.

6 B. Beckmann, Studien über die Metallnadeln der
römischen Kaiserzeit im freien Germanien, „Saalburg Jahr
buch” 1966, t. 23, s. 26-28.
7 O. Almgren, Studien über nordeuropäischen Fibelfor
men der ersten nachchrislichen Jahrhunderte mit Berücksich
tigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen,

„Mannus-Bibliothek” 1923, t. 32.
8 R. Madyda-Legutko, Studia nad zroznicowaniem metalowych czgsci pasa w kulturze przeworskiej. Okucia konca pasa, „Opera Archeologiae Iagellonicae” 2011, vol. I,

s. 21.
9 T. Dqbrowska, Pozne odmiany fibul silnie profilowanych w Polsce, „Wiadomosci Archeologiczne” 1995,
t. LIII: 1 (1993-1994), s. 14-17, ryc. 6.
10 M. Gladysz-Juscihska, Niecodzienne odkrycie „fibul
pannonskich” na Lubelszczyznie, [w:] Antyk i barbarzyncy.
Ksigga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiqtq rocznicg urodzin, red. A. Bursche, R. Ciolek,

Warszawa 2003, s. 195-196.

jak pierscieniowate okucie konca pasa (ryc. 3: 8)
(typ 5 odmiana 1 wedlug Madydy-Legutko)11,
a takze fragment naczynia szklanego zdobionego
ornamentem faldzistym (ryc. 3: 9) wyznaczajq
najmlodszq fazc pierwszego etapu funkcjonowania osady, odpowiadajqcq okresowi, w ktorym nastqpil schylek rozwoju, a nastcpnie zalamanie sic
osadnictwa kultury przeworskiej na obszarze pomicdzy Wislq a Wieprzem pod wplywem ekspansji
kultury wielbarskiej12.
Problem schylku osadnictwa kultury przewor
skiej w tym regionie ukazal sic w zupelnie nowym
swietle po odkryciu na stanowisku 5 w Nieszawie
Kolonii obiektow i zabytkow datowanych na pozny okres rzymski i wczesny okres wcdrowek ludow13. W materiale ceramicznym mozna wyroznic
fragmenty ceramiki wykonanej na kole, ktora pod
wzglcdem technologicznym i stylistycznym miesci
sic w tradycji wytworczosci garncarskiej ludnosci
kultury przeworskiej (ryc. 4: 1—3). W zdecydowanej wickszosci sq to fragmenty naczyn (glownie
mis i waz) o powierzchniach gladkich, tak zwana
ceramika stolowa o barwie pomaranczowej lub
kremowej. Obecne sq takze fragmenty ceramiki
okreslanej jako siwa14.
Warta odnotowania jest rowniez obecnosc
w materiale ceramicznym fragmentow naczyn zasobowych, w tym naczyn szerokokolnierzowych
(ryc. 4: 2—3). Fragmenty takiego naczynia zasobowego barwy ceglastej (ryc. 4: 2) wystqpily w jednej z jam magazynowych wraz z poznym wariantem fibuli typu A.158 (ryc. 4: 4) oraz fragmentem

11 R. Madyda-Legutko, Studia nad zroznicowaniem...,
s. 50.
12 A. Kokowski, Lubelszczyzna w mkdszym okresie
przedrzymskim..., s. 186-188.
13 M. Stasiak-Cyran, A settlement in Nieszawa Kolonia
and the problem of the end of the Przeworsk Culture in the
western Lublin region, „Monumenta Studia Gothica”, t. 5:
The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman
Period and the Migration Period, red. B. Niezabitowska-

-Wisniewska, M. Juscihski, P Luczkiewicz, S. Sadowski,
Lublin 2008, s. 309-328.
14 Taka ceramika znana jest z obszaru kultury prze
worskiej juz w stadium B2/C 1, ale powszechnie uzytkowana zacz^la byc od fazy C 1b okresu rzymskiego - H. Dobrzahska, Ceramika toczona jako wyraz zmian zachodzqcych
w kulturze przeworskiej we wczesnej fazie poznego okresu
rzymskiego, „Scripta Archaeologica”, t. 2: Znaczenie wojen
markomanskich dla panstwa rzymskiego i polnocnego Barbaricum, red. J. Wielowiejski, Warszawa 1982, s. 90-92;
J. Rodzihska-Nowak, Jakuszowice. Stanowisko 2. Cerami
ka z osady kultury przeworskiej z mlodszego i poznego okresu
wplywow rzymskich i wczesnej fazy okresu w^drowek ludow,

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellohskiego, Prace
Archeologiczne” 2006, t. 61, s. 202.

Marta Stasiak-Cyran, Charakterystyka osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Nieszawie Kobmi...

danq wykopaliskowo osadq kultury przeworskiej
z reliktami budownictwa mieszkalnego (ryc. 2).
Zgromadzono ponad 42 tysiqce zabytkow,
w tym prawie 30 tysiccy fragmentow ceramiki. Zdecydowana wickszosc to naczynia lepione
w rcku. Kilka procent ze zbioru ceramicznego
stanowiq fragmenty naczyn wykonanych na kole
garncarskim. Poza masowym materialem ceramicznym, inne kategorie zabytkow sq reprezentowane, micdzy innymi, przez: 3 monety rzymskie
oraz prawie 200 ozdob, narzcdzi i przedmiotow
codziennego uzytku wykonanych z kamienia, kosci, szkla, bursztynu, zelaza i metali kolorowych.
Datowanie wickszosci zabytkow i obiektow
przestrzennych odkrytych w Nieszawie Kolonii
mozna zamknqc w obrcbie faz B2 i B2/C 1—C 1a okresu rzymskiego, to jest pomicdzy koncem I a poczqtkiem III wieku n.e. Pierwszej fazie funkcjonowania osady odpowiada szpila z brqzu (ryc. 3: 1),
nalezqca do grupy IVa szpil z profilowanq glowkq6. Do innych zabytkow datowanych na wczesny okres rzymski nalezq: paciorek melonowaty
(ryc. 3: 2) i kosciana szpila z profilowanq, podwojnie perforowanq glowkq (ryc. 3: 3). Ten przedzial
czasowy reprezentuje tez fibula brqzowa z IV grupy
w typologii Almgrena7 (typ A.75 ?), zpoprzecznymi nacicciami na nozce sluzqcymi do mocowania
srebrnego drutu (ryc. 3: 4). Podobnie datowane
jest profilowane okucie konca pasa (ryc. 3: 5),
reprezentujqce typ 1 odmianc 7, wedlug Madydy-Legutko8. Nieco pozniejszq chronologic ma fibu
la z brqzu typu A.84 (ryc. 3: 6). Tego typu zapinki
wystcpujq, micdzy innymi, na obszarach polnocnej Panonii i Dacji9. Podobnq, prowincjonalno-rzymskq proweniencjc posiada kolankowata
fibula z polokrqglq tarczkq (ryc. 3: 7), nazywana
legionowq10. Zapinka ta oraz inne zabytki, takie
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Ryc. 2. Nieszawa Kolonia, stan. 5. Plan osady z uwzglçdnieniem wynikôw badafi geofizycznych: 1 - obiekty mieszkalne lub
gospodarcze o konstrukcjach slupowych; 2 - piece; 3 - paleniska; 4 - jamy; 5 - dolki poslupowe; 6 - obszar niedostçpny
dla badafi geofizycznych; nT - skala wartosci natçzenia magnetycznego. Plan rys. M. Stasiak-Cyran, mapa geofizyczna wg:
T. Herbich, „Badania geofizyczne stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie”, Warszawa, mps w ML w Lublinie
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Ryc. 3. Nieszawa Kolonia, stan. 5. Zabytki z faz B2 i B2/Ct-C okresu rzymskiego: 1 - obiekt 99; 2, 3 - obiekt 51; 4,
9 - obiekt 59; 5 - obiekt 55; 6 - obiekt 84; 7, 8 - warstwa kulturowa (1, 4, 6, 7 - brqz; 2, 9 - szklo; 3 - kose; 5, 8 - zelazo).
Rys. M. Stasiak-Cyran

sztabkowatego narzçdzia, okreslanego jako przekluwacz typu Dresden-Dobritz/Zerniki Wielkie
(ryc. 4: 5), co pozwala umiescic chronologie zabytkôw z tego obiektu w ramach pôznego okresu
rzymskiego i wczesnego okresu wçdrôwek ludôw
(fazy C3- D )15.
Fragmenty naczyn zasobowych szerokokolnierzowych (Krausengefässe) odkryto na stanowisku
w jeszcze innych obiektach (ryc. 4: 3). Technologicznie i stylistycznie nie odbiegajq one od zasobowcôw licznie wystçpujqcych w osadach w poludniowo-wschodniej Polsce16. Analogiczne naczynia
znane ze strefy beskidzkiej byly uzytkowane glôwnie we wczesnej fazie okresu wçdrôwek ludôw i,
podobnie jak tam, ich obecnosc na stanowisku
w Nieszawie mozna interpretowac jako przejaw
impulsôw idqcych z poludnia lub poludniowego
wschodu —terenu Malopolski wschodniej lub stre
fy Karpat —obszarôw pozostajqcych pod wplywami
szeroko rozumianego krçgu kultur dackich17.
Cechy morfologiczne i stylistyczne charakterystyczne dla pôznorzymskiej ceramiki kultury przeworskiej sq rôwniez rozpoznawalne w ogromnym
zbiorze fragmentôw naczyn lepionych w rçku.
Oprôcz slabo profilowanych mis czy ornamentôw
plastycznych na szczegôlnq uwagç zasluguje obecnosc ornamentu zakratkowanego kôlka wykonanego stempelkiem (ryc. 4: 7). Zdobienie tego typu
naczyn wystçpowalo na Dolnym Slqsku w fazach
C3 i D 18.
Zabytkami waznymi dla okreslenia chronologii
funkcjonowania osady sq odkryte w dwôch obiek
tach gospodarczych przedmioty zelazne, nalezqce
15 K. Godlowski, Kultura przeworska, „Prahistoria
Ziem Polskich”, t. V: Pozny okres latenski i okres rzymski,
red. J. Wielowiejski, Wroclaw-Warszawa-Krakôw-Gdaûsk
1981, s. 101; J. Szydlowski, Die eingliedrigen Fibeln mit umge
schlagenem Fuß in Österreich im Rahmen ihres Vorkommens in
Mitteleuropa, „Archaeologia Austriaca” 1980, t. 64, s. 23
24; J. Schuster, Przekluwacze typu Dresden-Dobritz/Zerniki
Wielkie. Uwagi na temat narzçdzi z poznego okresu rzymskiego
i wczesnej fazy okresu wçdrowek ludow, „Wiadomosci Ar-

cheologiczne” 2011, t. LXII, s. 66-68, ryc. 1.
16 M. Wilk, Poznorzymskie naczynia zasobowe (w typie
„Krausengefässe”) na obszarze poludniowo-wschodniej Pol
ski, „Materialy i Sprawozdania Rzeszowskiego Osrodka

Archeologicznego” 2005, t. XXVI, s. 305-371 - tam zestawienie zrôdel.
17 R. Madyda-Legutko, Zroznicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie latenskim i rzymskim, Krakôw 1996, s. 89-91.
18 M. Bohr, Naczynia wykonane na kole jako wyraz
kontaktow interkulturowych na przykladzie wybranych materiakow dolnoslqskich, [w:] Ceramika rzemieslnicza jako
zrodko do badan nad zroznicowaniem garncarstwa kultury
przeworskiej, red. H. Machajewski, B. Jurkiewicz, Pultusk

2010, s. 178-180.
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do kategorii narzçdzi (ryc. 4: 5, 6) nazywanych
przez niektôrych badaczy tloczkami lub bodzcami ze sztabkowatq rçkojesciq19, krzesiwami20 lub
przekluwaczami typu Dresden-Dobritz/Zerniki Wielkie21. Pomijajqc ich dyskusyjnq funkcjç,
najciekawsza pozostaje kwestia rozprzestrzenienia i datowania podobnych znalezisk. Najblizsze
terytorialnie analogiczne zabytki znaleziono na
dwôch stanowiskach z poludniowo-wschodniej
Lubelszczyzny, datowanych na czasy od okolo
polowy IV do okolo polowy V wieku n.e.22 Na
funkcjonowanie nadwislanskiej osady w pôznym
okresie rzymskim i wczesnym okresie wçdrôwek
ludôw moze tez wskazywac obecnosc fragmentôw
okuc z profilowanej tasmy zelaznej, ktôre z pewnq
ostroznosciq dajq siç zidentyfikowac jako pozostalosci obrçczy wiader drewnianych (ryc. 4: 8, 9)23.
W przypadku stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii
mamy zatem do czynienia z calq seriq zabytkôw
metalowych i ceramicznych, wskazujqcych na
uzytkowanie osady w IV i byc moze na poczqtku
V wieku n.e.
Najwazniejsze wyniki badan
interdyscyplinarnych z lat 2006-2008
Osada kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii niemal od poczqtku jest badana w sposôb
interdyscyplinarny. Nalezy podkreslic, ze niektôre
analizy specjalistyczne wykonano po raz pierwszy dla datowanego na okres rzymski stanowiska
z Lubelszczyzny. Do tych pionierskich prac nalezq:
analiza paleobotaniczna, badania mineralogiczno-petrograficzne ceramiki oraz datowanie ceramiki metodq termoluminescencji.
Osada zostala ulokowana na piaszczystej, czçsciowo zwydmionej terasie nadzalewowej, na pograniczu dwôch jednostek fizyczno-geograficznych:
19 J. Szydlowski, Zur Frage der fremden Komponenten in
der Dobrodzien-Gruppe, „Przeglqd Archeologiczny” 1977,
t. 25, s. 103.
20 M. Piotrowski, G. Dqbrowski, Krzesiwa i krzesaki przyczynek do badan nad krzesaniem ognia w starozytnosci
oraz sredniowieczu (na marginesie badan archeologicznych
na stan. 22 w Lukawicy, pow. lubaczowski), „Archeologia

Polski Srodkowowschodniej” 2009, t. 9 (2007), s. 233
237; A. Kokowski, Kontinuität und Diskontinuität der B e
siedlung in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und in der
römischen Kaiserzeit am Beispiel des Hrubieszow-Beckens,

„Prehled Vyskumü” 2009, t. 50, s. 201-203.
21 J. Schuster, dz. cyt., s. 66, 68, ryc. 2, s. 74.
22 M. Piotrowski, G. Dqbrowski, dz. cyt., s. 233,
ryc. 1: 1; B. Niezabitowska-Wisniewska, dz. cyt., s. 202,
226, Fig. 14: 8-10.
23 J. Szydlowski, Zur Frage der fremden Komponen
ten..., s. 107, Abb. 10.

Rye. 4- Nieszawa Kolonia, stan. 5. Zabytki z faz C2/C3-D okresu rzymskiego і wczesnego okresu wçdrôwek ludôw: 1 - obiekt
52; 2, 4, 5 - obiekt 63; 3 - obiekt 87; 6, 8 - obiekt 116A; 7 - obiekt 101; 9 - warstwa kulturowa (1-3, 7 - glina; 4 - brqz; 5,
6, 8, 9 - zelazo). Rys. M. Stasiak-Cyran
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Wzniesien Urz^dowskich i Malopolskiego Przelomu Wisly, w odleglosci okolo 1,5 km od wspolczesnego koryta rzeki (ryc. 1). Dzi^ki kwerendzie zrodel
historycznych i kartograficznych oraz obserwacjom
geomorfologicznym przeprowadzonym na stanowisku i w dolinie rzecznej ustalono, ze w okresie
funkcjonowania osady kultury przeworskiej mean
der Wisly znajdowal si^ najprawdopodobniej w jej
bezposrednim sqsiedztwie. Tam rowniez znajdowalo si^ ujscie do Wisly rzeki Wyznicy24. Taka lokalizacja miala duzy wplyw na charakter gospodarki
zywnosciowej mieszkancow osady, w ktorej waznq
rol^ odgrywalo rybolowstwo. Potwierdzenia tego
faktu dostarczajq analizy archeozoologiczne.
Obj^ta nimi zostala wi^kszosc materialu osteologicznego pochodzqcego z obiektow i warstwy
kulturowej. Podstawowym skladnikiem pozywienia
mi^snego bylo mi^so ssakow udomowionych oraz
ryb. Duza ilosc szczqtkow bydla, a takze owcy/kozy
i swini wskazuje na intensywnq hodowl^ i osiadly
tryb zycia ludnosci zamieszkujqcej osad^25.
Wyniki analizy paleobotanicznej przeprowadzonej dla prob ze stanowiska w Nieszawie Kolonii wypelnily „bialq plam<^” na mapie analiz
makroszczqtkow roslinnych z okresu rzymskiego
w tym regionie Polski26. Uzupelnily obraz procesow osadniczych na stanowisku 5 oraz w jego
sqsiedztwie27. W uprawie byly 4 gatunki zboz: proso, j^czmien, zyto i pszenica zwyczajna. Warzywa
uprawne sq reprezentowane przez groch siewny,
a rosliny olejodajne przez lnicznik siewny i mak
lekarski. Wsrod roslin dzikich dominowaly nasiona komosy bialej. Mozna przypuszczac, ze gospodarka zasobami roslinnymi koncentrowala si^
glownie na terasie nadzalewowej. Otaczajqce
24 J. Nogaj-Chachaj, „Uwarunkowania srodowiskowe
lokalizacji osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5”, Lublin 2006 [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie], s. 6.
25 T Wiszniowska, E Socha, K. Stefaniak, „Zwierz^ce
szczqtki kostne z wielokulturowego stanowiska w Niesza
wie Kolonii”, Wroclaw 2001 [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie]; J. Kalisz, „Opracowanie zwierz^cych
szczqtkow kostnych z Kolonii Nieszawa; stanowisko 5”,
Lodz 2006 [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie]; E Socha, K. Stefaniak, „Nieszawa Kolonia. Analiza
zwierz^cych szczqtkow kostnych”, Wroclaw 2008 [maszy
nopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
26 Eor. M. Lityfiska-Zajqc, Roslinnosc i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne, Krakow
1995, s. 12, ryc. 1.
27 K. Wasylikowa, K. Cywa, M. Stasiak-Cyran, Rola
roslin w gospodarce osady kultury przeworskiej w Niesza
wie Kolonii stanowisko 5, „Archeologia Eolski Srodkowo-

wschodniej” 2010, t. 10 (2008), s. 117-138.
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osad^ lasy w typie borow mieszanych dostarczaly
drewna d^bu i sosny28.
Badania petrograficzne i mineralogiczne przeprowadzone po raz pierwszy w naszym regionie dla
ceramiki z okresu rzymskiego pozwolily stworzyc
szczegolowq charakterystyk^ masy ceramicznej
uzytej do wyrobu naczyn29. Stwierdzono, ze masy
te sq zroznicowane strukturalnie i teksturalnie. Do
schudzania surowca ilastego byl uzywany tluczen
skal magmowych (glownie granitowych). Naczynia wypalano w temperaturze okolo 700—750 °C.
Uzyskano rowniez ciekawe wyniki analiz probek
polep. Ustalono, ze posiadajq one cechy mas formierskich, gdyz zawierajq slady mineralow rudnych
i byly poddawane dzialaniu temperatur powyzej
800 °C30. Mozliwosc wyst^powania na terenie osa
dy dzialalnosci metalurgicznej sugerujq takze inne
zrodla, takie jak znaleziska glinianego tygielka odlewniczego czy zelaznego mloteczka tak zwanego
jubilerskiego, a takze wyniki badan geofizycznych.
Obszar okolo 2 hektarow stanowiska wokol
strefy rozpoznanej wykopaliskowo zostal obj^ty
nieinwazyjnymi badaniami geofizycznymi. Potwierdzono wyst^powanie obiektow archeologicznych
na powierzchni okolo 1,2 hektara. Wyrozniono
mi^dzy innymi obiekty o najsilniejszych cechach
magnetycznych, ktore koncentrujq si^ na wschodnim skraju osady (ryc. 2)31. Przypuszczalnie sq to
pozostalosci piecow lub palenisk o charakterze
produkcyjnym. Podobne strefy produkcyjne zarejestrowano dzi^ki badaniom geofizycznym w ostatnich latach na osadach w Sobieszynie, powiat rycki, stanowisko 1432, a takze w Lukawicy, powiat
lubaczowski, stanowisko 2233.

28 Tamze, s. 124-133, 136.
29 M. Stasiak-Cyran, M. Pawlikowski, K. Szperkowska, Badania mineralogiczno-petrograficzne ceramiki z osady
kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, woj.
lubelskie, [w:] Ceramika rzemieslnicza jako zrodlo do badan
nad zroznicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej, red.

H. Machajewski, B. Jurkiewicz, Eultusk 2010, s. 89-100.
30 Tamze, s. 97-98.
31 T. Herbich, „Badania geofizyczne stanowiska 5
w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie”, Warszawa
2008 [maszynopis w Muzeum Lubelskim w Lublinie].
32 E Luczkiewicz, Sobieszyn, Fdst. 14, pow. Ryki, Wojw.
Lubelskie. Eine Siedlung der Przeworsk-Kultur aus der jün
geren vorrömischen Eisenzeit und der frührömischen Kaiser
zeit in Ostpolen, „Archeologie barbarü”, Barbarskä sidliste.
Chronologicke, ekonomicke a historicke aspekty jejich vyvoje
ve svetle novych archeologickych vyzkumü, red. E. Drober-

jar, B. Komoroczy, D. Vachutova, Brno 2007, s. 259-263.
33 M. Piotrowski, Die spätkaiser- und völkerwanderung
szeitliche Siedlung von Lukawica, Kr. Lubaczow. Bericht über
die Grabungenn 2002—2005 und 2007, „Monumenta Stu-

Problemy i postulaty badawcze
Interdyscyplinarnie prowadzone badania osady w Nieszawie Kolonii konsekwentnie realizuje
wciqz aktualne postulaty pogtçbiania studiôw nad
osadami kultury przeworskiej, a takze potrzebç
kompleksowej analizy zrôdet archeologicznych
i przyrodniczych. Szczegôlny nacisk zostat potozony na wieloaspektowe badania materiatu ceramicznego. Niewqtpliwie niezbçdne se dalsze
studia nad ceramike lepione w rçku, rozwiniçcie
analizy typologiczno-technologicznej, wykona
nie kolejnych serii datowan metode termoluminescencji oraz spôjna charakterystyka warsztatu
garncarskiego mieszkancôw osady. Niezwykle
istotne jest okreslenie pochodzenia i datowanie
ceramiki wykonanej na kole. Najwazniejszym
problemem i postulatem badawczym w dalszych
studiach nad osade w Nieszawie Kolonii se badania nad jej chronologie.
Projekt „Nieszawa Kolonia stanowisko 5,
pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna
monografia osady z okresu rzymskiego”
W Muzeum Lubelskim w latach 2015-2016
podjçto realizacjç projektu, ktôrego tematem jest
opracowanie i publikacja wynikôw badan interdy-

dia Gothica”, t. 5, The Turbulent Epoch. New Materials
from the Late Roman Period and the Migration Period, red.
B. Niezabitowska-Wisniewska, M. Juscifiski, E tuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2008, s. 287-289, Abb. 3.
34 J. Kusiak, M. Rychter, M. Stasiak-Cyran, Attempts
at thermoluminescence dating of fired materials from the
Przeworsk Culture settlements, „Geochronometria” 2011,

scyplinamych osady kultury przeworskiej z okresu
rzymskiego w Nieszawie Kolonii. Zadanie otrzymalo dofinansowanie ze srodkôw Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet:
Ochrona zabytkôw archeologicznych.
Za cel postawiono przygotowanie monografii, w ktôrej znajdzie siç podsumowanie rezultatôw badan wykopaliskowych i geofizycznych oraz
przeprowadzonych badan przyrodniczych i fizykochemicznych. W ramach projektu spektrum
badan interdyscyplinarnych zostalo znacznie poszerzone.
Projekt zaklada wykorzystanie systemu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) do stworzenia
Numerycznego Modelu Terenu dla stanowiska 5
i mikroregionu osadniczego w rejonie ujscia rzeki
Wyznicy do Wisly, czego rezultatem bçdzie wy
konanie precyzyjnego planu wysokosciowego stanowiska oraz jego wizualizacji 3D. Nalezy siç spodziewac, ze przygotowana dokumentacja umozliwi
zobrazowanie kontekstu funkcjonowania osady
w obrçbie bezposrednio sesiadujecej sieci rzecznej
oraz pozwoli na rozpoznanie innych sladôw starozytnej dzialalnosci osadniczej i gospodarczej.
Podjçto wieloaspektowe laboratoryjne bada
nia materialu ceramicznego, co daje mozliwosc
rozwiniçcia analizy typologiczno-technologicznej
i chronologicznej ceramiki lepionej w rçku, stworzenie spôjnej charakterystyki warsztatu garncar
skiego mieszkancôw osady oraz okreslenie pochodzenia ceramiki wykonanej na kole.
Projekt zaklada takze skompletowanie analiz
archeozoologicznych, aby dysponowac wszechstronne analize 100% (ponad 7,5 tysieca fragmentôw) materialu osteologicznego pochodzecego z obiektôw i warstwy kulturowej osady, co
umozliwi pelne charakterystykç gospodarki hodowlanej.
Przeprowadzone dotychczas w minimalnym
zakresie specjalistyczne analizy przedmiotôw
z metali kolorowych zostane dziçki projektowi
poglçbione o analizy metaloznawcze wybranych
zabytkôw z zelaza, ktôre pozwole na okreslenie
cech technologicznych wykonania analizowanych artefaktôw i, byc moze, na przypisanie ich
do konkretnego osrodka produkcyjnego. Badania
skladu chemicznego zabytkôw wykonanych ze
stopôw miedzi umozliwie precyzyjne identyfikacjç
metalu oraz wskaze, czy zostaly wykonane w rôznych warsztatach metalurgicznych, czy w jednej
pracowni. Podobne cele postawiono przed specjalistycznymi analizami chemicznymi, jakim zosta-

Marta Stasiak-Cyran, Charakterystyka osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii...

Podjçto prôbç datowania metode termoluminescencyjne (TL) 11 prôb ceramiki i polepy z wybranych obiektôw kultury przeworskiej.
W przypadku Lubelszczyzny take analizç przeprowadzono po raz pierwszy dla materiatôw z okresu
rzymskiego34. Podstawowym celem byto zbadanie
skutecznosci metody dla interesujecego nas przedziatu czasowego i skonfrontowanie uzyskanych
dat bezwzglçdnych z chronologie wzglçdne zabytkôw i obiektôw okreslone metodami archeologicznymi. Uzyskano 8 dat mieszczecych siç
w ramach chronologicznych okresôw rzymskiego
i wçdrôwek ludôw35. Ponadto zastosowanie meto
dy TL dato mozliwosc potwierdzenia chronologii
obiektôw pozbawionych niecermicznych zabytkôw datujecych.

-a

t. 38 (4), s. 359-368.
35 Tamze, s. 362, 364, table 1.

nie poddana kolejna, nieopracowana dotqd, kategoria zabytkow —fragmenty naczyn szklanych.
Przeprowadzone analizy petrograficzne zabyt
kow kamiennych dadzq opis mineralogiczny surowcow, z jakich zostaly wykonane, oraz pozwolq
okreslic ich proweniencj^.
Waznym zagadnieniem w studiach nad osadq
w Nieszawie Kolonii sq badania nad jej chronolo
gic, a zwlaszcza ustalenie, czy byla zasiedlona permanentnie, czy okresowo, w ramach czasowych
okreslonych przez metody archeologiczne i seri^
dat termoluminescencyjnych. Zaplanowane datowanie radiow^glowe przewiduje wykonanie dat
14C z probek w^gli drzewnych i kosci zwierz^cych.
Stanowisko w Nieszawie Kolonii jest najwi^kszq interdyscyplinarnie zbadanq osadq kultury
przeworskiej we wschodniej Polsce. Cz^sc zrodel
mozna datowac na fazy B2- C 1a okresu rzymskiego
(koniec I-poczqtek III wieku n.e.), co odpowiada
utrwalonemu w literaturze przedmiotu obrazo-

wi przemian kulturowych w tej cz^sci ziem polskich36. Jednak mozliwe jest, ze cz^sc historii tej
osady wpisuje si^ w ciqg przemian, ktore mialy
miejsce na terenach Barbaricum i prowincji rzymskich w koncowej fazie poznego okresu rzymskie
go i we wczesnym okresie w^drowek ludow (od
IV do poczqtkow V wieku n.e.). Nastqpil wowczas
powrot cz^sci osadnikow pochodzenia polnocnego do dawnych miejsc osadnictwa, czyli przejscie
grup ludnosci przez przel^cze karpackie z terenow
poludniowych i poludniowo-wschodnich spowodowane inwazjq plemion germanskich i likwidacjq rzymskiej prowincji, Dacji. Zagadnienie reemigracji przedstawicieli kultury przeworskiej (?)
biorqcych udzial w owych wydarzeniach politycznych, choc co jakis czas poruszany w literaturze37,
wciqz wymaga dalszych studiow. Waznq ich cz^sciq sq prowadzone w sposob interdyscyplinarny
badania osadnictwa okresu rzymskiego na Lubelszczyznie38.

su m m a r y

characteristic of settlement of przeworsk culture from the Roman period in Nieszawa Kolonia,
powiat opole Lubelskie, Lublin Voivodeship: an Interdisciplinary Research. Achievements
and Research perspectives
T he interdisciplinary research on the Site 5
in Nieszawa Kolonia powiat Opole Lubelskie, Lublin
Voivodeship, provided a large number of data that of
ten challenge to a large extent, previous analyses of
the Rom an period in the Lublin area.
T he majority of the sources is dated on the B 2
and B 2/C 1- C 1a phases o f the Rom an period. Howev
er, one could also observe a long series of m etal and
ceramic monuments that show that the settlement
on the Vistula River had still been functioning during
the Late Rom an and Early Migration periods (that is:
C 3, or even the end o f C 2, and D 1 phases). T his fact
shines a new light on the issue o f the decline o f the set
tlement o f the Przeworsk Culture in the Lublin area.
123 features had been found on the excavation area o f
2215.8 m 2. Geophysical studies proved the existence o f
features over the area o f about 1.2 ha. A lm ost 40,000
ceramic fragments and few hundred monuments from
other resources had been gathered. T he Site is the

36 N a przyklad: A. Kokowski, Lubelszczyzna w mlodszym okresie przedrzymskim..., s. 185-203.
37 A. Barlowska, O sada z poznego okresu wplywow
rzymskich w Lesku, woj. Krosno, „Materialy i Sprawozdania Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego za Lata
1976-1979” 1984, s. 96-97; A. Kokowski, Ramy chronologiczne osadnictwa kultury przeworskiej w poludniowo-wschodniej Polsce, „Wiadomosci Archeologiczne” 2001,
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largest studied settlement of the Przeworsk Culture
with the relics o f residential architecture in the Lublin
area.
T h e results o f the technical archeologic, physicalchemical, natural-scientific studies allow one to create
a m ulti-aspect characteristic of the settlement. It is
worth noting that some o f the analyses were conduct
ed for the first time for the needs o f a site from the Lu
blin area dated on the Rom an period. A m ong these
pioneering works are: paleo-botanic analysis, mineralogical-petrographic research and dating the ceramics
with the thermoluminescence method.
T h e interdisciplinary studies o f the settlement
in Nieszawa Kolonia, conducted (among others)
within the projects funded by the Ministry of Culture
and N ational Heritage, consequently fill the need for
a com plex analysis of the sources, what in order opens
new research perspectives.

t. LIV (1995-1998), s. 121-123; S. Sadowski, Zelazna
ostroga z mlodszego okresu rzymskiego z okolic Bilgoraja,
„Archeologia Polski Srodkowowschodniej” 2010, t. 10
(2008), s. 254.
38 W 2016 roku Muzeum Lubelskie opublikowalo
kompleksowe opracowanie tematu pt. Nieszawa Kolonia.
Stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie.

