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Badania w roku 2021

P. Valde-Nowak, M. Cieśla, B. Ginter, J. Skłucki, K. Sobczyk, D. Stefański, M. Zając
Badania w Jaskini Ciemnej w sezonie wykopaliskowym 2021
Badania w bieżącym roku objęły obszar około 20 m2 w północnej części wykopu IV. Zaobserwowano znaczne rozbieżności dotyczące sedymentu w części wschodniej i zachodniej wykopu
i znaczne nachylenie warstw w części przyotworowej jaskini. W części wschodniej wystąpiły
typowe dla wypełniska komory głównej sedymenty jaskiniowe. W części zachodniej, z uwagi
na usytuowanie w pobliżu otworu jaskini, zaobserwowano zmianę w układzie warstw geologicznych: m.in. pojawienie się lessu i innych utworów allochtonicznych, co wpłynęło na zwiększenie
rozwarstwienia stratygraficznego. Ostatecznie usunięto osad holoceński w tej części jaskini, jednocześnie kontynuując dokumentację wykopu S. Krukowskiego z 1918 r., którego zarys wyraźnie
zaznacza się w części NW wykopu. W ramach prac odkryto kilkaset wyrobów krzemiennych łączonych z najmłodszym i środkowym poziomami kultury mikockiej znanymi z dotychczasowych
badań w komorze głównej jaskini. W warstwach holoceńskich znaleziono ceramikę, materiał krzemienny i ozdoby. Z całości eksplorowanego wypełniska uzyskano bogaty materiał osteologiczny.

M. Cieśla, A. Bugaj, D. Dziubek, A. Gaszka, J. Kościuk-Załupka, M. Lech, K. Rak, J. Rzońca,
J. Skłucki, I. Ściana
Badania rozpoznawcze w jaskiniach Beskidów i Pogórzy
W lecie 2021 roku rozpoczęto badania (wykopaliskowe i rozpoznawcze) na stanowiskach jaskiniowych Pogórzy i Beskidów. Prace stanowiły część projektu mającego prowadzić do rozpoznania sytuacji osadniczej w starszej epoce kamienia w Karpatach fliszowych. Z racji wzmożonej
u schyłku plejstocenu i na początku holocenu erozji obszarów o takiej geologii, uzyskanie danych
na temat najstarszych okresów pradziejów bywa utrudnione. W badaniach w związku z tą sytuacją
konieczne było wytypowanie punktów topograficznych, których charakter ułatwiłby zachowanie
śladów związanych z osadnictwem w starszej epoce kamienia – jaskiń i schronisk skalnych. Prace
częściowo skupiały się na weryfikacji stanu jaskiń odnotowanych w literaturze przedmiotu w kontekście ich potencjału wykopaliskowego. Związane z projektem badania sondażowe prowadzone na stanowisku Diable Boisko (Pławna, gm. Ciężkowice) doprowadziły do odkrycia licznych
fragmentów ceramiki (w tym pradziejowej) oraz łusek wykonanych z rogowca i różnych odmian
krzemienia, niedostępnego lokalnie w pobliżu stanowiska.
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Kolejny sezon badań osady kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Biskupice 18
(pow. wielicki)
W lipcu i sierpniu 2021 r. miał miejsce drugi sezon badań wykopaliskowych na wczesnoneolitycznym stanowisku nr 18 w Biskupicach (pow. wielicki). Badania te zaowocowały pozyskaniem nowych informacji dotyczących rozplanowania tej niezwykle interesującej osady. Ujawniły one m.in.
relikty czterech tzw. długich domów. Tegoroczne prace skoncentrowały się na przebadaniu największego z nich, oraz odsłoniętych części trzech pozostałych struktur. Wykopaliska dostarczyły bogatego zbioru zabytków ceramicznych oraz krzemiennych, obsydianowych i kamiennych. Stylistyczna
analiza materiału zabytkowego oraz pozyskana seria dat radiowęglowych pozwala na przypisanie
osady w Biskupicach do fazy żeliezowskiej KCWR. Sytuuje to badaną osadę wśród stanowisk późnego etapu rozwojowego tej jednostki kulturowej (schyłek VI tys. BC). W trakcie badań, z wypełnisk
obiektów pobrano 855 zestandaryzowanych prób botanicznych, a także liczne próby geochemiczne
i mikromorfologiczne, które pozwolą na lepsze rozpoznanie zarówno gospodarki ludności zamieszkującej osadę w Biskupicach, jak i procesów tafonomicznych zachodzących na stanowisku. Prace prowadzone były w ramach projektu badawczego „Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie:
gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego
w Małopolsce”, realizowanego pod kierownictwem dr Magdaleny Moskal-del Hoyo w Instytucie
Botaniki PAN im. W. Szafera. W badaniach uczestniczyli studenci IA UJ w ramach obowiązkowych
ćwiczeń terenowych oraz pracownicy zatrudnieni w Pracowni Archeologicznej Maciej Nowak.
Łukasz Oleszczak, Konstantin V. Chugunov, I. Pieńkos, K. Michalczewski, J. Gruszczyński
Drugi sezon badań wykopaliskowych zachodniego łańcucha kurhanów
na wczesnoscytyjskim cmentarzysku Chinge Tey w Tuwie.
W roku 2021 ekspedycja Instytutu Archeologii UJ pod kierunkiem Ł. Oleszczaka kontynuowała
badania wykopaliskowe w dolinie Turano-Ujukskiej w północnej Tuwie, położonej w Azji Centralnej, na terenie Federacji Rosyjskiej. Wykopaliska przeprowadzono we współpracy z naukowcami z Państwowego Muzeum Ermitażu w Petersburgu, pod kierunkiem Konstantina V. Chugunova, który od 12 sezonów prowadzi na tym samym stanowisku wykopaliska dużego kurhanu
książęcego Chinge Tey 1. Polska ekspedycja podjęła prace na kurhanie 1 łańcucha zachodniego,
jak nazwano grupę 9 grobowców, położonych w rzędzie o orientacji S-N w zachodniej części
stanowiska kurhanowego. Do badań wybrano obiekt o płaskim nasypie, w nadziei, iż taki słabo
widoczny obiekt (zarejestrowany dzięki skanowaniu lidarem oraz badaniom geomagnetycznym)
mógł uchronić się przed rabunkiem. W roku 2019 przebadano połowę obiektu, w tym m.in. dwa
pochówki – centralny, wyrabowany, oraz boczny, który był nienaruszony i zawierał ciało młodego wojownika wyposażonego w broń, nóż, osełkę oraz złote ozdoby. W roku 2021 przebadano
pozostałą część obiektu, w tym dwa pochówki. Jeden z nich zlokalizowany był poza otaczającym
kurhan rowem, był to pochówek w niewielkiej jamie, z obstawą kamienną, pozbawiony wyposażenia. Zawierał on szkielet dziecka w wieku lat kilkunastu. Znacznie bardziej okazały był drugi
z przebadanych obiektów, położony w centralnej części kurhanu. Drewnianą komorę grobową
przykryto trzema warstwami belek drewnianych. Na dnie jamy ułożono podłogę z desek, na której
złożono ciała dwóch zmarłych osób – starszej kobiety w wieku lat ok. 50 oraz małego, 2–3 letniego dziecka. Przy kobiecie znaleziono m.in. złote ozdoby, żelazny nóż, lustro oraz bardzo dobrze
zachowany grzebień drewniany, zdobiony rytym ornamentem. Odkrycia potwierdzają sformułowaną na podstawie poprzedniego sezonu badawczego hipotezę, że mamy do czynienia z obiektem
wczesnoscytyjskiej kultury ałdy-bielskiej, datowanym na około VI w. BC.
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Joanna Markiewicz
Wczesna epoka żelaza w Karpatach Zachodnich – główne problemy badawcze
Śródgórskie tereny Karpat Zachodnich we wczesnej epoce żelaza były w znacznym stopniu
odizolowane od głównych centrów kulturowych ze względu na warunki geograficzne, lecz jednocześnie stanowiły obszar krzyżowania się różnych nurtów stylistycznych. Lokalne struktury
osadnicze z jednej strony były uwarunkowane specyficznymi czynnikami środowiskowymi,
z drugiej zaś odzwierciedlały uniwersalne tendencje kulturowe okresu halsztackiego. Podstawę bazy źródłowej w badaniach archeologicznych tego regionu stanowi stosunkowo niewielka
liczba stanowisk osadowych, które dostarczyły większych serii diagnostycznego materiału zabytkowego. W oparciu o analizę stylistyczno-typologiczną ceramiki, uzupełnioną o nieliczne
datowania radiowęglowe oraz odniesienia do lepiej datowanych zespołów z regionów ościennych, zostanie podjęta próba uporządkowania chronologii zjawisk kulturowych na omawianym
obszarze. W szczególności rozważona zostanie możliwość synchronizacji przemian kulturowych po północnej i południowej stronie Karpat Zachodnich. Jednocześnie przeprowadzone
zostaną analizy dotyczące preferencji i dynamiki przekształceń osadniczych, skonfrontowane
z dostępnymi danymi paleośrodowiskowymi. Celem obu kierunków rozważań jest wyjaśnienie mechanizmu przemian kulturowych, które zachodziły na rozpatrywanym terenie w okresie
halsztackim i w początkach okresu lateńskiego.

M. Przybyła, J. Ledwoń, J. Markiewicz
Rezultaty badań na prehistorycznym osiedlu obronnym w Maszkowicach
(Karpaty Zachodnie) w sezonie 2021
Podczas tegorocznych prac wykopaliskowych na Górze Zyndrama w Maszkowicach wykonane
zostały dwa zadania badawcze. Pierwsze z nich polegało na zweryfikowaniu rezultatów wykopalisk realizowanych w latach 60 i 70. XX w. w północnej i północno-zachodniej partii grodziska.
Odkryto tam wówczas struktury, które można intepretować jako relikty fortyfikacji z wczesnej
epoki żelaza. Celem dwóch sondażowych wykopów było uzyskanie wglądu w stratygrafię tej części stanowiska. Drugie zadanie obejmowało rozpoznanie południowej partii grodziska, dotychczas prawie nieobjętej badaniami. W tym celu otwarto dużych rozmiarów wykop. Jego eksploracja jest, po miesiącu badań, wciąż nieukończona. Niemniej jednak już teraz wykop ten dostarczył
ciekawych informacji o konstrukcji i rozplanowaniu budynków z końca epoki brązu i z wczesnej
epoki żelaza, w tym wypalonego in situ fragmentu fundamentu zbudowanego z kamieni spojonych gliną. Prace w tym odsłonięciu będą kontynuowane w sezonie 2022.

Jan Bulas, Michał Kasiński, Magdalena Okońska-Bulas
Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na stanowiskach w Rzemieniowicach,
powiat kazimierski oraz Bukwicy, powiat głogowski – sezon 2021
Na osadzie ludności kultury przeworskiej w Rzemienowicach, pow. kazimierski systematyczne
badania wykopaliskowe prowadzone są od 2016 roku. Ujawniły one liczne ślady obiektów datowanych od młodszego okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów. W sezonie 2021 podjęto decyzję o przeprowadzeniu wykopalisk w południowej, nie badanej do tej pory części tego
rozległego stanowiska. W ich trakcie zarejestrowano pozostałości jedynie dwóch obiektów o jednoznacznie pradziejowej metryce. W obu przypadkach były to piece o nieustalonej dotąd funkcji.
W oparciu o nieliczną serię ceramiki można stwierdzić, że pochodzą one najprawdopodobniej
z wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Tegoroczne badania na stanowisku w Bukwicy są pierwszą kampanią systematycznych badań
wykopaliskowych prowadzonych w tym miejsce. Ich celem miało być zweryfikowanie informacji archiwalnych odnoszących się do serii przypadkowych odkryć mających tu miejsce w początkach XX wieku, wśród nich dwóch pochówków ludności grupy gubińskiej kultury jastorfskiej. Niestety, tegoroczne badania nie potwierdziły dotąd istnienia w tym miejscu nekropoli
wspomnianej jednostki. Ostateczne potwierdzenie tego faktu będzie jednak możliwe dopiero
w toku dalszych badań.

Marcin Czarnowicz, Barbara Witkowska, Piotr Kołodziejczyk Martin Vojtas
Poszukiwanie zaginionych cmentarzy wojennych na terenie gminy Komańcza
W ramach realizacji projektu finansowanego z środków MKiDN „groby i cmentarze wojenne
w kraju” przez Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy pracownicy i studenci Instytutu Archeologii prowadzili badania poszukiwawcze zaginionych cmentarzy wojennych na terenie gminy
Komańcza oraz Jaśliska. W tracie trwającego 3 tygodnie sezonu badawczego udało się zweryfikować trzy lokalizacje, przebadać kolejną z wykorzystaniem metody georadarowej oraz zadokumentować kawałek linii frontu ze stycznia 1915 roku. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione szczegóły dotyczące badań oraz naszych znalezisk.

Marcin Czarnowicz, Adam Zakrzewski, Jakub Niebylski
Goszcza, badania archeologiczno- historyczne pobojowiska z I Bitwy Krakowskiej
W drugiej połowie listopada 1914 roku północno-wschodnie przedpole krakowskiej twierdzy stało się obszarem zmagań pomiędzy armiami carskiej Rosji oraz Austro-Wegier. Pomimo upływu
ponad 100 lat od tamtych wydarzeń w lasach Nadleśnictwa Miechów wciąż można odnaleźć relikty umocnień polowych oraz groby wojenne. Liczne znaleziska związane z walkami udało się
zadokumentować podczas badań prowadzonych w związku z budową drogi S7. Zespół złożony
z autorów prezentacji podjął się zadania opracowania znalezisk związanych z okresem I Wojny
Światowej oraz zadokumentowania wciąż niezatartych w krajobrazie reliktów walk. Szczególny
nacisk podczas prac kładziony jest na weryfikacje miejsc pochówku żołnierzy poległych w walkach. W ramach prezentacji wyników dotychczasowych prac przedstawione zostaną obszary już
opracowane jak również zreferowane zostanie wykorzystanie metody fosforanowej, wykorzystywanej do lokalizacji miejsc złożenia zwłok.

Ewdoksia Papuci-Władyka, Łukasz Miszk
Nea Paphos, Cypr – wstępne rezultaty badań w roku 2021
W roku 2021 kontynuowano prace badawcze w ramach projektu „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”, realizowanego w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską przy współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu.
Kontynuowano prace na wykopach sondażowych założonych w ub. roku oraz wytyczono nowe
sondaże, które miały na celu weryfikację przebiegu ulic i szerokości insul w siatce urbanistycznej
miasta. Trwały też prace nad 3d rekonstrukcją oraz analizy przestrzenne. Wstępne rezultaty zostaną przedstawione w wystąpieniu.

Michał Michalik
Łyk wody w cieniu portyku. Woda w przestrzeni publicznej cypryjskich poleis z perspektywy Agory w Nea Pafos – prezentacja projektu
Zarządzanie wodą pitną i użytkową stanowi kluczowy element funkcjonowania każdego założenia miejskiego. Uzależnione jest ono od warunków hydrologicznych, możliwości technologicznych oraz uwarunkowań kulturowych. Celem projektu jest zrekonstruowanie metod pozyskiwania, użytkowania i odprowadzania wody w obrębie miejskich przestrzeni publicznych antycznego
Cypru w okresie hellenistycznym (312–30 r. p.n.e.) i rzymskim (30 r. p.n.e.–491 r. n.e.) na podstawie materiałów odnalezionych podczas badań wykopaliskowych na Agorze w Nea Pafos oraz
innych stanowisk archeologicznych na wyspie. Zastosowana perspektywa diachroniczna pozwoli
na obserwacje zmian w obrębie gospodarki wodnej, jakie zaszły na wyspie wraz z pojawieniem
się administracji ptolemejskiej, a później rzymskiej. Przemiany te rozpatrzone zostaną zarówno na
poziomie technologicznym, jak i kulturowym. Do zrealizowania projektu wypracowany zostanie
interdyscyplinarny warsztat badawczy bazujący na archeologicznej analizie chronologicznej i typologicznej oraz rekonstrukcji, a wsparty o narzędzia z pogranicza ikonografii, teorii architektury,
socjologii, antropologii i etnografii. Umożliwi to wyjście poza ramy analizy samych konstrukcji
związanych z wodą, by dostrzec także ich użytkowników. Jednocześnie pozwoli odpowiedzieć na
szereg pytań badawczych. Kiedy rozpoczęto ich użytkowanie? Dlaczego i kiedy wyszły z użycia? Dlaczego zostały zlokalizowane w danym miejscu? Do czego służyły? Czy miały publiczny
charakter? Czy spełniały jedynie funkcje utylitarne, a może również, przynajmniej w niektórych
przypadkach, magiczne i religijne?

Kamila Niziołek
Kultura jedzenia i picia w miastach hellenistycznych wschodniej części basenu
Morza Śródziemnego na podstawie znalezisk ceramiki stołowej z Nea Pafos (Cypr)
To w jaki sposób przygotowujemy i spożywamy posiłki stanowi integralną część naszej tożsamości społecznej i kulturowej. Dlatego też trzon prowadzonych badań stanowi analiza ceramiki
stołowej służącej do podawania posiłków i napojów znanej z wykopalisk w Nea Pafos na Cyprze.
Analiza makroskopowa oraz typologiczno-chronologiczna zamkniętych zespołów ceramicznych
ma na celu uchwycenie powtarzalności form oraz ilościowego udziału naczyń o różnych funkcjach w poszczególnych zespołach. W oparciu o zgromadzone informacje, z uwzględnieniem danych o objętości wybranych naczyń, przeprowadzone zostaną wstępne obserwacje zwyczajów żywieniowych, które będą dotyczyć zawartości standardowego zestawu stołowego, a także rodzaju
posiłków oraz wielkości porcji serwowanych w określonych kształtach. Dane o kształcie i funkcji
naczyń z Nea Pafos zostaną porównane z danymi z publikacji dotyczących ceramiki z innych
hellenistycznych miast we wschodniej części Basenu Morza Śródziemnego, zakładając ich podobieństwo, które wynikało z funkcjonowania w tym rejonie w okresie hellenistycznym rodzaju
wspólnoty (koine), która dzieliła wspólny język, zwyczaje i kulturę materialną.

Kamil Kopij, Kaja Głomb (IPS UJ), Monika Drab (PWr), Szymon Popławski (PWr)
Widoczność gestów retorycznych – wyniki eksperymentu i ich implementacja
dla rzymskich contiones
W naszym referacie chcielibyśmy przedstawić metodykę oraz wyniki przeprowadzonych przez
nas eksperymentów mających na celu określenie maksymalnej odległości, z jakiej widoczne są
gesty retoryczne. W badaniach podzieliliśmy zaczerpnięte z rzymskich traktatów retorycznych
gesty na trzy grupy. Podstawą dla takiego podziału był poziom szczegółowości danego gestu.

Grupa 1 objęła gesty, dla których uczestnicy eksperymentu trafnie zidentyfikować musieli układ
palców dłoni. W Grupie 2 znalazły się gesty, dla których uczestnicy eksperymentu trafnie zidentyfikować musieli układ samej dłoni. Do Grupy 3 natomiast zaliczyliśmy gesty, dla identyfikacji
których istotny był układ całej ręki bądź rąk oraz ich ruch. Przeprowadzone między październikiem 2020 a listopadem 2021 r. eksperymenty pozwoliły nam na określenie granicy widoczności
dla dwóch pierwszych grup gestów.
Na podstawie uzyskanych wyników przedstawimy też rezultaty analiz widoczności dla kilku studiów przypadków: Forum Romanum w Rzymie oraz rzymskich obozów wojskowych w Novae
(Bułgaria), Carnuntum (Austria) i Dajaniya (Jordania). Pozwolą nam one określić, ile osób mogło
widzieć gesty mówcy oraz jaki procent potencjalnych zgromadzonych (biorąc pod uwagę maksymalną pojemność przestrzeni) mogło podziwiać gesty retora.
Paweł Gołyźniak
Project Stosch – nowe ustalenia dotyczące sposobów dokumentowania gemm
w 1 poł. XVIII w. i projektów naukowych Philippa von Stoscha (1691–1757)
W ramach referatu przedstawione zostaną nowe odkrycia i ustalenia dotyczące sposobów dokumentowania gemm w 1 poł. XVIII w. oraz projektów naukowych wybitnego kolekcjonera i badacza starożytnej gliptyki Philippa von Stoscha (1691–1757). Badania prowadzone w ramach
projektu Philipp von Stosch (1691–1757) – kolekcjonerstwo, dokumentacja wizualna, badania
i publikacja antycznych gemm – przykład transformacji XVIII-wiecznego antykwarianizmu w początki archeologii (grant OPUS NCN realizowany w Zakładzie Archeologii Klasycznej) doprowadziły do uznania kolekcji niemal 2300 rysunków gemm znajdującej się obecnie w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie za zaginioną dokumentację działań naukowych i publikacyjnych
Stoscha. Ponadto, ustalono, że ponad 850 rysunków gemm autorstwa Piera Leona Ghezziego
(1674–1755), przechowywanych obecnie w Bibliotece Watykańskiej nie zostało wykonanych na
zlecenie Stoscha ale są one dowodem na podobne „naukowe” zainteresowania starożytną gliptyką
samego Ghezziego. W świetle uzyskanych rezultatów dzieło Johanna Joachima Winckelmanna
Geschichte der Kunst des Alterthums wydane w 1764 roku jawi się jako kontynuacja transformacji
XVIII-wiecznego antykwarianizmu w początki archeologii, której ważnym aspektem były badania starożytnej gliptyki.

Piotr Kołodziejczyk, Marek Nowak, Michał Wasilewski, Marcin Czarnowicz, Jacek Karmowski,
Barbara Witkowska, Agnieszka Brzeska-Zastawna, Justyna Zakrzeńska, Jan Ledwoń, Bartosz
Klose, Mateusz Jurek, Mohammad Marakleh
Umm Tuweyrat. Badania pola dolmenów w południowej Jordanii w sezonie 2021
Podczas prac dokumentacyjnych i wykopaliskowych na stanowisku dolmenowym w rejonie
miejscowości Shawbak w południowej Jordanii udało się dokonać szeregu ustaleń związanych
z zasięgiem stanowiska, jego datowaniem i technikami budowy grobów dolmenowych w tym
rejonie. W jednym z dolmenów odkryto także zachowany pochówek , którego badania pozwolą
na potwierdzenie datowania zespołu grobów dolmenowych, znajdujących się na stanowisku
Umm Tuweyrat.

Piotr Kołodziejczyk, Marek Nowak, Michał Wasilewski, Marcin Czarnowicz, Jacek Karmowski,
Barbara Witkowska, Agnieszka Brzeska-Zastawna, Justyna Zakrzeńska, Jan Ledwoń, Bartosz
Klose, Mateusz Jurek
Wadi Quseir. Badania na terenie chalkolityczno-wczesnobrązowego kompleksu osadniczo-grobowego w rejonie miejscowości Huseinya, w południowej Jordanii, w sezonie 2021
W sezonie 2021 udało się odsłonić znaczny fragment kamiennej budowli mieszkalnej, datowanej
wstępnie na przełom chalkolitu i wczesnej epoki brązu. Budowla była pół-ziemianką, z dużym
paleniskiem przy jednej ze ścian. W jej obrębie znaleziono m.in. kościane, dekorowane narzędzie
tkackie. Dalsze badania pobranych próbek pozwolą na weryfikację datowania i wpisania tej struktury w sieć wielu innych, znajdujących się na terenie wielohektarowego kompleksu.

Piotr Kołodziejczyk, Marek Nowak, Michał Wasilewski, Marcin Czarnowicz, Jacek Karmowski,
Barbara Witkowska, Agnieszka Brzeska-Zastawna, Justyna Zakrzeńska
Wadi Feynan 101. Badania wczesnobrązowej budowli kamiennej na stanowisku WF101,
w sezonie 2021
Badania w Wadi Feynan prowadzone w sezonie 2021 na stanowisku zidentyfikowanych kilkadziesiąt lat temu przez archeologów brytyjskich, pozwoliły na weryfikację ustaleń dokonanych
przez odkrywców na podstawie znalezisk powierzchniowych i określenie funkcji znajdujących się
tutaj budowli kamiennych. W świetle odkryć zespołu wydaje się że znaczna część zachowanych
struktur to budowle mieszkalno-gospodarcze.

Arkadiusz Maciej, Marcin Błaszczyk, Bolesław Zych, Magdalena Więckowska, Jarosław Źrałka
Unikatowe malowidła Majów Ixil z Gwatemali. Prace konserwatorskie w Chajul
w sezonie 2021
W roku 2021 kontynuowane były prace konserwatorskie w Chajul – współczesnym miasteczku
zamieszkiwanym przez Majów Ixil, położonym w górach Gwatemali. W kilku najstarszych domach z Chajul znajdują się malowidła ścienne, które przedstawiają sceny związane z aktywnością
rytualną lokalnej ludności. Malowidła są datowane na okres kolonialny i stanowią wyjątkowy
przykład twórczości artystycznej Ameryki Łacińskiej wyłamując się z kanonów obowiązujących
w sztuce tego obszaru. W referacie przedstawiamy wyniki prac konserwatorskich domu należącego do rodziny Ramirez, jaki był przedmiotem badań w roku 2021.

Jarosław Źrałka, Bolesław Zych, Juan Luis Velásquez, Evelyn Bucaro
Badania archeologiczne w Chajul – sezon 2021
W referacie prezentujemy wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w Chajul w pobliżu
domów z malowidłami ściennymi z okresu kolonialnego. Celem prowadzonych przez nas prac archeologicznych była weryfikacja hipotezy zakładającej, że wspomniane domy zostały wzniesione
na reliktach budowli prekolumbijskich. Ponadto nasze badania dostarczają nowych informacji na
temat historii Chajul i regionu Ixil w okresie przedhiszpańskim i kolonialnym. Jest to o tyle istotne, że Region Ixil należy do jednego z najsłabiej rozpoznanych archeologicznie obszarów rozwoju
kultury Majów.

Jarosław Źrałka, Dorota Bojkowska, Bolesław Zych, Jan Szymański
Na peryferiach wielkich ośrodków Majów. Badania z zastosowaniem technologii LiDAR
w północnej Gwatemali – nowy projekt Instytutu Archeologii UJ
W 2019 roku fundacja PACUNAM wraz z National Center for Airborne Laser Mapping wykonała
za pomocą technologii LiDAR rejestrację kilku tysięcy kilometrów kwadratowych terenu w północnej Gwatemali w ramach drugiej fazy tzw. Pacunam LiDAR Initiative. Jednym z zeskanowanych obszarów jest Park Narodowy Yaxha-Nakum-Naranjo położony w północnej Gwatemali. Zespół polskich badaczy otrzymał do analizy i badań obszar 250 km2 terenu pokrytego lasem
deszczowym, obejmującym zachodnią i centralną część Parku Yaxha-Nakum-Naranjo. Celem prowadzonych przez nas badań jest rozpoznanie struktury osadniczej i wszelkich modyfikacji terenu
zarówno w centralnej części wielkich ośrodków Majów, takich jak Yaxha czy Nakum, jak i na ich
peryferiach. Pozyskane dane LiDAR-owe zostały przekazane polskim badaczom przez Fundację
PACUNAM w celu ich dalszego opracowania, a także dokumentacji i przebadania zarówno rozpoznanych wcześniej stanowisk, jak i nowych punktów osadniczych oraz innych reliktów architektury
prekolumbijskiej. W wyniku prowadzonych prac obejmujących zobrazowania przestrzenne i analizy GIS rozpoznano wstępnie ponad 13 500 struktur obejmujących konstrukcje architektoniczne,
pola uprawne, drogi oraz inne założenia o charakterze osadniczym lub obronnym. Opracowanie
danych wraz z planowaną weryfikacją terenową pozwoli rozpoznać strukturę osadniczą badanego
obszaru oraz oszacować jego gęstość zasiedlenia w okresie przedhiszpańskim.

Radosław Palonka, Bolesław Zych, Vincent M. Macmillan
Zastosowanie metod GIS i danych LiDAR w badaniach kultur indiańskich prowadzonych
w Kolorado (USA)
Rok 2021 był kolejnym (drugim) sezonem, gdy niemożliwa była realizacja badań terenowych prowadzonych przez Instytut Archeologii UJ w Stanach Zjednoczonych, ze względu na obostrzenia
sanitarne związane z epidemią COVID-19. Jednak w ramach grantu NCN realizowana jest część
laboratoryjna projektu, w tym opracowanie dużej ilości danych cyfrowych z terenu badań w narodowym pomniku Canyons of the Ancients National Monument (Kolorado) i pozyskanych podczas
wcześniejszych sezonów (głównie w latach 2016-2019). Niniejszy referat omawia najważniejsze wyniki i kierunki działań związanych z analizą danych przestrzennych pochodzących ze stanowisk prekolumbijskiej kultury Pueblo (głównie stanowisk osadowych z architekturą kamienną oraz paneli ze
sztuką naskalną-malowidłami i petroglifami). Obejmuje to analizę danych z naziemnego skanowania
laserowego (TLS), zdjęć z powietrza (UAV/dron), fotogrametrii naziemnej oraz geodezji. Dodatkowo wykorzystane zostały udostępnione w ostatnim okresie dane LiDAR, pochodzące z lotniczego
skanowania laserowego badanego obszaru. W pewnym zakresie tworzone są także analizy statystyczno-przestrzenne oraz integracja danych z zastosowaniem Systemów Informacji Geograficznej/GIS.

Michał Wojenka, Bartłomiej Urbański, Anna Bojęś-Białasik, Zbigniew Maciejowski
Skrzydło zachodnie gotyckiego zamku królewskiego w Nowym Sączu w świetle wyników
badań wykopaliskowych przeprowadzonych w maju-lipcu 2021
W referacie omówione zostaną rezultaty badań wykopaliskowych przeprowadzonych w obrębie
tzw. budynku zachodniego na zamku w Nowym Sączu. Znaczne rozmiary wspomnianego budynku, ujawnione w trakcie badań tegorocznych i wynoszące przynajmniej ok. 29×14 m, jak również
grubość jego murów (ok. 2 m) skłaniają do wysunięcia hipotezy, iż była to okazała budowla
murowana, przynajmniej dwukondygnacyjna, która zapewne pełniła funkcje pałacowe. Wstępne
wyniki analizy źródeł ruchomych oraz rezultaty datowań dendrochronologicznych wskazują na
funkcjonowanie tego budynku w XV stuleciu.

Michał Wojenka
Badania wykopaliskowe reliktów tzw. budynku wschodniego na zamku w Ojcowie − krótki
komunikat o rezultatach badań wykopaliskowych przeprowadzonych w sierpniu 2021
Referat przedstawia najważniejsze dane o wynikach badań wykopaliskowych prowadzonych
w wykopie nr X, o wymiarach ok. 10×10 m, założonym w północno-wschodniej partii zamku.
W wykopie tym natrafiono na dobrze zachowane relikty architektury nowożytnej i średniowiecznej. Prace w wykopie X będą kontynuowane latem 2022 roku.

Michał Wojenka
Pustelnia bł. Salomei w Grodzisku k. Skały − nowe fakty, nowe interpretacje
Referat stanowi sprawozdanie z badań prowadzonych w lipcu i wrześniu b.r. w wykopach VII
i VIII, zlokalizowanych w centralnej i zachodniej partii założenia. Prócz licznych obserwacji
stratygraficznych i bardzo interesującego inwentarza ruchomego, prace te dostarczyły informacji
o dwufazowości XIII-wiecznej zabudowy murowanej obiektu. Prace w wykopie VII będą kontynuowane wiosną 2022 roku.

Anna Bojęś-Białasik, Agata Kucia, Jakub Nawrot, Jacek Poleski
Najnowsze wyniki badań archeologicznych na krakowskim podgrodziu (Okół) w rejonie
kościoła św.św. Piotra i Pawła
W 2021 r. w trakcie badań przy zakrystii kościoła św.św. Piotra i Pawła w Krakowie rozpoznano
stratygrafię murów kamienic z XIII/XIV i XVI w. Wewnątrz reliktów najstarszej kamienicy natrafiono na ślady jej wtórnego wykorzystania jako warsztatu odlewniczego w XV - początkach
XVI w., pozyskując pozostałości kilkudziesięciu tygli odlewniczych oraz kilku tysięcy fragmentów glinianych form odlewniczych.

Dariusz Niemiec
Ósmy sezon badań archeologicznych przy Starej Synagodze na krakowskim Kazimierzu
W referacie zaprezentowane zostaną wyniki ósmego sezonu badań przy Starej Synagodze związane z rozpoznaniem reliktów budowli z okresu międzywojennego oraz zachowanej w sąsiedztwie
sekwencji starszych nawarstwień kulturowych z okresu późnego średniowiecza i renesansu, które
dostarczyły kolejnych ważnych znalezisk związanych z wyposażeniem Starej Synagogi w postaci
zespołu szkieł gomółkowych.

Przemysław Nocuń
Wstępne wyniki badań wieży książęcej w Siedlęcinie (powiat karkonoski) w 2021 roku
Badania archeologiczne średniowiecznej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry skupiły się w 2021 roku (XII sezon prac) na zewnętrznym obwodzie obronnym (a zwłaszcza na jego
południowym odcinku). Podyktowane było to zaplanowanymi na lata 2021 i 2022 ratowniczymi
pracami konserwatorskimi kamiennych mostów.
Badania mostu prowadzącego do dawnej wieży bramnej pozwoliły na odkrycie kolejnego odcinka
średniowiecznego obmurowania zewnętrznego stoku fosy oraz rozpoznanie poziomu użytkowe-

go samego mostu (bruku) i jego murowanych balustrad. Prace przy drugim z mostów (w linii
średniowiecznej drogi z wieży do kościoła parafialnego – zawalonego częściowo w 2018 roku)
umożliwiły weryfikację sposobu włączenia go w system fortyfikacji założenia mieszkalno-obronnego w Siedlęcinie.
Znaczącym osiągnięciem sezonu było odkrycie kanału (nakrytego masywnymi płytami kamiennymi), związanego najprawdopodobniej z funkcjonowaniem dawnej kuchni (zapewne jeszcze
w średniowieczu). Jego badania będą kontynuowane.
Działania w roku 2021 polegały także na przedsięwzięciach popularyzatorskich (z udziałem wolontariuszy), które prowadzono – prócz wieży w Siedlęcinie – także na pobliskim zamku we Wleniu.

