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Od redakcii 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny, trzydziesty rocznik "Informatora Archeolo

gicznego", obejmujący sprawozdania z badań przeprowadzonych w roku 1996; tym 

razem wydany przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Jest to po raz 

pierwszy niemal kompletny obraz prac terenowych, dokonanych w ciągu jednego 

sezonu badawczego. 

Numer traktujemy jako archiwalny, pozostajemy przy ówczesnym podziale ad

ministracyjnym kraju. 

Warte zauważenia jest, że połowę badań stanowiły ratownicze badania wykopa· 

liskowe, zwłaszcza przedinwestycyjne (znaczna ich część na trasie gazociągu tranzyto

wego Rosja-Niemcy). Rok 1996 był też sezonem szczegółowych rozpoznawczych ba

dań sondażowych, poprzedzających wykopaliskowe prace na trasach projektowanych 

autostrad. 

Spośród ponad siedmiuset opisywanych tu stanowisk zaledwie niespełna dwie

ście było badanych planowo w ramach programów badawczych. 

Apelujemy o nieudostępnianie "Informatora" osobom niepowołanym. 

Nadal oczekujemy na zaległe sprawozdania i prosimy o nadsyłanie ich na adres 

naszego Ośrodka. 
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EPOKA KAMIENIA 
Paleolit 

patrz: neolit 

pracownia krzemieniarska przykopalniana technokompleksu magdaleńskiego (młod

sza faza górnego paleolitu) 

pracownia krzemieniarska przykopalniana kultury ceramiki wstęgowej rytej(?) (neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 5 do 20 sierpnia przez prof. dr. hab. Bolesława Gintera (Krakowski Zespół do 

Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebada

no powierzchnię 1,4 ara. 

Odkryto kilkaset artefaktów krzemiennych z przewagą odłupków z różnych faz zaprawy 

rdzeni, mniej liczne wióry, pojedyncze rdzenie wiórowe jedno- i dwupiętowe, obłupnie i na

rzędzia, w tym rylce, drapacze, przekłuwacze, wióry i odłupki retuszowane, a także duczki 

krzemienne oraz nieliczne drobne fragmenty ceramiki. Zalegały one w warstwie gleby ornej, 

w koluwium lessowym i w obrębie klina mrozowego. Nie wyróżniono żadnego obiektu. 

Materiały nawiązują ściśle do bardzo licznych artefaktów, wchodzących w skład kompleksu 

magdaleńskich pracowni krzemieniarskich odkrytych w latach 70. podczas prac ratowni

czych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

obozowiska schyłkowopaleolityczne 

ślady osadnictwa kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 

Badania inwentaryzacyjno-wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. Stani

sława Kukawkę (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebada

no 5 krzemienic schyłkowopaleolitycznych i jedno skupisko ceramiki kultury iwieńskiej, łącz. 

nie 219 m 2 ,na obszarze VI terasy doliny Wisły (pole wydmowe na terenie istniejącego poligo

nu artyleryjskiego). 

Obiekty były zlokalizowane w obrębie podnóży i stoków wydm. W kilku miejscach od

słonięto poziomy gleb kopalnych. Ważnym elementem badań były analizy geomorfologiczne, 

pomocne przy ustalaniu relacji stratygraficznych i datowaniu znalezisk. Łącznie pozyskano 

3168 zabytków krzemiennych i 460 fragmentów ceramiki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym i PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

ślady osadnictwa z późnego mezolitu 

ślady osadnictwa kultury Zedmar (neolit) 

ślady osadnictwa z późnej starożytności 

ślady osadnictwa średniowiecznego 

ślady osadnictwa z okresu nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Witolda Gumińskiego, przy współu

dziale mgr. Jana Fedorczuka (Zakład Epoki Kamienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

w Warszawie). Finansowane przez PSOZ i Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Dziesiąty 

sezon badań. Badania prowadzono w 4 wykopach (nr nr I, III, IX, X), zlokalizowanych 
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EŁK, st. l, 2, 

gm. loco, woj. suwalskie, 

AZP 23-79/1,-

w dwóch strefach wyspy, na łącznej powierzchni 108 m2
• W południowo-wschodniej strefie 

brzeżnej wyspy i jeziorzyska poszerzono wykop I o 37 m 2 i lii o 15 m 2• W interiorze wyspy 

eksplorowano dwa nieznaczne wyniesienia: koliste, poszerzając wykop IX o 39m2, i podłuż.. 

ne, które przecięto szurfem poprzecznym, powiększając wykop X o 17 m 2• 

Badania w strefie brzeżnej potwierdziły i znacznie uzupełniły dotychczasowy obraz naj

starszego osadnictwa na wyspie, które sięga w głąb schyłkowego paleolitu. Stratygraficznie 

najstarszym znaleziskiem było żebro konia, datowane wstępnie na Allerpd, odkryte w gytii 

z muszlami i żwirem. Nieco kości zwierzęcych znaleziono również w plażowych piaskach młod

szodryasowych lub wczesnopreborealnych. Od góry ostro graniczył z nimi późnopreborealny 

torf brunatny z patykami i szyszkami sosnowymi, zawierający kości zwierząt i ryb oraz duże 

ilości węgli drzewnych. Wyżej torfbrunatny przewarstwiany był żwirami, co odpowiada wczes

nemu okresowi borealnemu. W warstwie tej odkryto pień zwalonej sosny o przekroju 35 cm, 

z nadpalonym dolnym końcem. Charakter znalezisk był podobny- uwagę zwraca żebro du

żego przeżuwacza, na szerszym końcu obustronnie zeszlifowane i nieanatomicznie "wypro

stowane". Późnemu okresowi borealnemu oraz wczesnemu i środkowemu okresowi atlantyc

kiemu odpowiadają warstwy detrytusu roślinnego z gałęziami drzew liściastych (głównie w wy

kopie Ill), przykryte torfem sapropelowym (o większej miąższości w wykopie I). W warstwach 

tych, zwłaszcza w detrytusie, znaleziono: łupiny orzechów, węgle drzewne, kości zwierzęce 

i rybie, 2 poroża ze śladami obróbki, siekierę z poroża jelenia i kilkanaście przedmiotów drew

nianych, w tym ostrze z długim żądłem oraz fragment wędki (?) długości 65 cm, ze śladami 

po spiralnym obwiązaniu jakąś taśmą i dodatkowo z odciskami po wąskiej nici (?) oraz mały

mi, trójkątnymi wgnieceniami (od haczyka?). Torf sapropelowy i przykrywający go torf turzy

cowy, datowane na późny okres atlantycki (późny mezolit i wczesna kultura Zedmar), bardzo 

słabo ujawniały ślady osadnictwa, co może częściowo wynikać z warunków powstawania 

i charakteru tych warstw. Warto podkreślić, że w całej sekwencji warstw datowanych od schył

kowego paleolitu po kulturę Zedmar, z reguły zawierających Wytaźne ślady osadnictwa, znale

ziono zaledwie kilka krzemieni - głównie małych odłupków. Skokowy wzrost gęstości zabyt

ków - kości, ceramiki i w mniejszym stopniu krzemieni - przyniosły warstwy z przełomu 

okresu atlantyckiego na subborealny oraz wczesnosubborealne. Tak datowane są torfy czar

no-brunatne i czarne gruzełkowate, a na brzegu wyspy - czarno-szare, silnie spiaszczone, za

wierające niemal wyłącznie materiały kułtury Zedmar. Najwyższa warstwa torfu czarnego, 

a na brzegu wyspy czarnego spiaszczonego, zawierała przeważnie materiały późnoneołityczne. 

Przecięcie w poprzek kulminacji podłużnej w północno-zachodniej części interioru wy

spy nie przyniosło jak dotąd rozstrzygnięcia pytania o jej pochodzenie antropogeniczne bądź 

naturalne. Próchnica osiągała największą miąższość w środkowej, najwyższej partii wzniesie

nia. Po obu jego stronach od spągu próchnicy w głąb warstw silnie scementowanych pia

sków, zglinionych ze żwirami i Wytaźnym poziomem orsztynowym, oraz w iłach wapiennych 

występowały skupiska kamieni. Nieliczne zabytki późnopaleołityczne, z późnej starożytności, 

średniowiecza i okresu nowożytnego znajdywane były zasadniczo powyżej kamieni- dotyczy 

to nawet odosobnionego rdzenia dwupiętowego o cechach schyłkowopaleolitycznych. Eksplo

racja kolistej wyniosłości na północny zachód od późnoneolitycznego grobu dziecka, od

krytego w 1993 r., nie przyniosła nowych pochówków. Przeważały tu ślady osadnictwa z póż.. 

nej starożytności, średniowiecza i czasów nowożytnych nad późnopaleolitycznymi. W jednej, 

częściowo wyeksplorowanej jamie znaleziono parzyste kości głowy wyjątkowo dużego suma. 

W innej części wykopu natrafiono na bardzo duży, płaski kamień, wokół którego nie zna

leziono jednak nic, co mogłoby wskazywać na jego wykorzystanie. 

Badania będą kontynuowane. 

obozowisko kultury świderskiej (paleolit schyłkowy) 

obozowisko mezolityczne 

Sondażowe badania wykopałiskowe w związku z planowanymi pracami budowlanymi na 

tym terenie, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Jerzego Siemaszko. Finansowane przez 

inwestora prywatnego. Piąty sezon badań. 

Stanowiska były badane wykopałiskowo w łatach 1969-1972 przez dr. Jana Trzeciakow

skiego (Instytut Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie). 
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Nie natrafiono na żadne struktury archeologiczne ani koncentracje zabytków. Liczba 

znalezisk jest bardzo niewielka: 16 zabytków krzemiennych na st. 2 i tylko 6 na st. L Ponadto 

z powierzchni zebrano kilkanaście artefaktów krzemiennych. Na st. l nie natrafiono na żad

ne obiekty ani na warstwę kulturową. Z dokumentacji z badań w Latach 1969-1972 wynika, 

że największa Liczba zabytków (blisko 5000 z jednej krzemienicy) została znaleziona w pół

nocnej części stanowiska, całkowicie zniszczonej podczas późniejszych prac budowlanych. 

W Latach następnych głęboka orka przyczyniła się do zniszczenia pozostałych ewentualnie 

struktur i w efekcie do naszych czasów przetrwały jedynie śladowe ilości zabytków, głównie 

w humusie. Założono sondaże w strefie północnej stanowiska. Potwierdziły one całkowite 

jej zniszczenie, nie dostarczyły też żadnych znalezisk. Wyłączono natomiast z penetracji zale

siony zachodni skraj cypla, uznany już przez Trzeciakowskiego za zniszczony i pozbawiony 

większej ilości zabytków. Na st. 2, w strefie styku podnóża cypla i utworów akumulacji wod

nej, natrafiono w kilku miejscach pod humusem na warstwę o miąższości do 15 cm, zawiera

jącą pył węglowy, bardzo drobne węgielki drzewne, a czasem spaleniznę. Niestety w żadnym 

z wykopów nie znaleziono w tej warstwie zabytków, co czyni jej interpretację jako warstwy 

kulturowej mało prawdopodobną. Może to być, znany z innych stanowisk z epoki kamienia, 

efekt osadzania się węgla w płytkiej wodzie w sąsiedztwie obozowiska, ale może to być rów

nież rezultat zjawisk przyrodniczych, np. pożaru Lasu. W konfrontacji ze znikomą ilością zna

lezisk w innych dołkach, nie można uznać tego zjawiska za godne dalszych badań. 

Wyniki upoważniają do stwierdzenia, że po upływie ćwierćwiecza od poprzednich badań 

wykopaliskowych stanowiska l i 2 w Ełku są w takim stopniu zniszczone i na tyle ubogie, że 

nie wymagają dalszych badań ratowniczych ani ochrony konserwatorskiej. 

obozowisko schyłkowopaleolityczne (kompleks z tylczakami łukowymi i drapacza

mi tarnowiańskimi) 

osada kultury pucharów lejkowatych i kręgu kultur Leśnych (neolit) 

osada kułtury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 29 lipca przez mgr Sławomi

rę Rutę (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) , uzupełnione ekspertyzą gleboznaw

czą wykonaną przez mgr. J. Kustrzyńskiego. Finansowane przez PSOZ i Uniwersytet Łódzki. 

Drugi sezon badań. Badaniami objęto wschodnią część stanowiska o powierzchni 160 m2, 

wzdłuż wschodniego skraju wykopów z poprzedniego sezonu. 

Natrafiono na dalszy ciąg osady- wydaje się, że uchwycony został jej północno-wschodni 

kraniec. Zaobserwowano jedynie nieliczne obiekty: 2 jamy oraz być może 2 dołki posłupowe. 

Na inwentarz składa się 988 fragmentów ceramiki, 111 krzemieni i kilkanaście grudek pole

py. Materiał zalega głównie w spągu humusu i stropie warstwy naturalnej II (do głębokości 

około 10-20 cm poniżej humusu). Materiał ceramiczny i polepa związane są z osadnictwem 

neolitycznym i epoki brązu. Znaczną część materiału krzemiennego stanowią spękane okru

chy. Większość półsurowca i pojedyncze narzędzia (np. tylczak łukowy) łączą się z pozyska

nym w sezonie 1995 późnopaleolitycznym zespołem z tylczakami łukowymi i drapaczami tar

nowiańskimi. Nie natrafiono jednak na inne skupienia materiału późnopaleolitycznego. 

W wyniku ekspertyzy gleboznawczej stwierdzono występowanie gleb brunatnych rdzawych 

wyługowanych, wytworzonych z piasków. Nie wyodrębniono poziomów gleby kopalnej . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Płocku. 

Badania będą konty-nuowane. 

obozowisko kułtury magdaleńskiej (paleolit górny, schyłkowa faza) 

osada wczesnośredniowieczna (X-XI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w dniach od 15 do 31 lipca, przeprowadzone przez 

Antoniego Lubelczyka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Pier

wszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 180m2
• 

Pod około 15-centymetrową warstwą humusu, ·na de calca, wystąpiło 6 obiektów archeo

Logicznych. Trzy z nich (ob. l, 2 i 5) to pozostałości półziemianek wczesnośredniowiecznych 

z X-XI w., z których pozyskano 582 fragmenty ceramiki i 2 noże żelazne. Obiekt 3 to nie-

l-
_. 
o 
UJ _. 
4: 
0... 

11 



<( 

z 
w 

~ 
<( 
~ 

<( 
~ 

o 
0... 
w 

12 

l 

Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm. loco, woj. rzeszowskie 

Hanna, st. XIV, gm. loco, 
woj. bialskopodlaskie 

JAWORZE, st. Sa, 
gm. loco, 
woj. bielskie, 

AZP 108-47/10 

Kaleń, st. l, gm. Wieniawa, 

woj. radomskie -

1 KOSTKOWICE, st. 4 
Oaakinia Deszaowa) 

i 4a Oaskinia Des:z:aowa II -

Schronisko Górne), 

gm. Kroczyce, 

woj. częstochowskie, 

AZP 91-52/-

wielka, półkulista w przekroju jama, w której znaleziono fragment ceramiki starożytnej. Obiekt 

4, bez materiału, to raczej wkop współczesny. Na szczególną uwagę zasługuje obiekt la, znaj

dujący się pod i na obrzeżach chaty wczesnośredniowiecznej (o b. 1). Jest to pozostałość bliżej 

nieokreślonego obiektu kultury magdaleńskiej, w formie ledwie odróżniającej się od calca 

niecki, wypełnionej żółtą, twardą gliną. Pozyskano z niego 42 krzemienie - w większości są 

to formy narzędziowe (drapacze, tylczaki, rylce). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wy

niki badań opublikowane zostaną w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrod

ka Archeologicznego", t. XVIII, 1997. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: mezolit 

ślad osadnictwa kultury z ostrzami liściowatymi (paleolit górny) 

W dniach 23-25 sierpnia wykonano szurf geologiczny pod kierunkiem dr Edelgardy 

Foltyn (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Badania finansowane przez Uniwersytet Śląski. 
Trzeci sezon badań. Szurf o wymiarach 2 x l m, głębokości 1,60 m, założono w obrębie 

wykopu archeologicznego V94. 
Stratygrafia osadów w obrębie szurfu geologicznego przedstawia się następująco: 

Poziom l- odpowiada warstwom 2 i 3 z badań w 1994 roku. Miąższość 40-45 cm. Żół
topomarańczowa glina lessopodobna, zwięzła, plastyczna, miejscami z oznakami oglejenia; 

widoczne są pomarańczowordzawe plamy po wytrąceniach związków żelaza oraz drobiny wę

gielków drzewnych. W spągu wystąpiły kamienne bloczki i żwir. Poziom II - piaskowcowy, 

rzadko rogowcowy i mułowcowy rumosz skalny w kształcie płytek, bloczków, bloków i żwir

ków spojonych osadem gliny zwietrzelinowej barwy żółtawobrunatnej. Rumosz ustawiony 

jest głównie ukośnie, ale też płasko i pionowo. Krawędzie rumoszu cechuje różny stopień 

ogładzenia. Miąższość 50-60 cm. W spągu zalegał materiał archeologiczny: fragment odłup

kowego ostrza liściowatego, wykonanego z rogowca mikuszowickiego. W warstwie znalezio

no też łuskę z rogowca mikuszowickiego, jej intencjonalny charakter może jednak budzić 

wątpliwości. Poziom III - brunatnożółtawy osad piaszczysty, luźny, z minimalną ilością frak

cji drobniejszej, w której pojawiają się bloki skalne i żwirki. Miąższość 20-30 cm. Jest to osad 

typu rozlewiskowego, powstały w wyniku przepływu wody o słabym nurcie. Poziom IV -

żółtawa glina zwietrzelinowa, zawierająca rumosz skalny ostrokrawędzisty (głównie w postaci 

płytek). Spągu nie osiągnięto. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Stan i potrzeby badań archeolo

gicznych w Karpatach polskich; Trzcinica, 11-13 grudnia 1996 r." 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

l obozowiska paleolityczne (kilkufazowe osadnictwo z paleolitu środkowego, górne-

go i schyłkowego) 

ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu lub wczesnej epoki brązu 

Ratownicze badania wykopaliskowe w ramach programu konserwatorsko-badawczego dla 

Skał Kroczyckich, przeprowadzone w okresie od czerwca do sierpnia pod kierunkiem 

dr. Krzysztofa Cyrka (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez 

PSOZ. Trzeci sezon badań. 

Prace terenowe polegały na pogłębieniu wykopu zlokalizowanego w strefie przyotworo

wej jaskini oraz na poszerzeniu wykopu w Schronisku Górnym Oaskinia Deszczowa II), poło

żonym kilka metrów powyżej głównej jaskini. Wykop główny pogłębiono o 150 cm, osiągając 



l 
Koda Wola, st. 5, 
gm. Zakrzew, woj. radomskie 

I<ralr6o.Bieżanów, st. 20 

KRAKÓW·Kmdwanów, 
st. 10, 
AZP 103-56/52 

KRAKÓW·Zwienyniec, st. 4, 
ul Spadziata B l, 
A:D 102-56/110 

J 

Krarńce, st. 7, gm. Mostów, 

woj. częstochowskie 

strop gliny zwietrzeliskowej z poziomem struktur węglanowych w postaci płyt kałcytowych. 

W nadległej warstwie gliny z domieszką brunamego piasku, nadwietrzałego i obtoczonego 

gruzu oraz fragmentów kalcytowych "sopli", wśród zwierzęcych kości znaleziono kręgi i kły 
lwa jaskiniowego. Nie natrafiono natomiast na kolejne poziomy kułturowe (dotychczas w ja-

skini wydzielono 6 poziomów osadniczych). Powierzchnię przebadaną w Schronisku Gór-

nym powiększono o 6 m1, zagłębiając się na 140 cm w lessowe namulisko. Jedynymi znałezio-

nymi artefaktami były poroża renifera, noszące ślady obróbki. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Emograficznym w Łodzi, doku-

mentacja w tymże Muzeum oraz w PSOZ w Częstochowie. Wyniki badań będą opublikowane 

w "Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych (Badania archeologiczne na Górnym Śląsku)". 
Badania stanowiska nr 4 Oaskinia Deszczowa) zakończono, badania stanowiska nr 4a 

Oaskinia Deszczowa II- Schronisko Górne) będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

ślady osadnictwa mezolitycznego 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

we wrześniu przez mgr mgr Joannę Arct, Elżbietę Chochorowską i Bożenę Reyman-Walczak 

(Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 

Autostrad w Warszawie. Przebadano powierzchnię 250 m1. 

Stwierdzono brak obiektów i warstw kulturowych. Nieliczny materiał archeologiczny 

(wyroby krzemienne i fragmenty naczyń glinianych) wystąpił na powierzchni, w obrębie war-

stwy ornej o miąższości od 18 do 35 cm, oraz w stropowej części piaszczystego iluwium. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

obozowisko łowców mamutów, horyzont z jednozadziorcami, wschodni grawetien 

(górny paleolit) 
Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 28 lipca przez 

mgr. Krzysztofa Sobczyka (Zakład Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Ja-

giellońskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szósty 

sezon badań. Badania prowadzone były w zachodniej części stanowiska graweckiego z nagro-

madzeniem kości mamutów i stanowiły kontynuację badań stanowiska Spadzista B, badane-

go w łatach 1968-1973 oraz stanowiska Spadzista B1, którego badania rozpoczęto w 1989 
roku. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię około 10m2• 

Materiały archeologiczne w postaci głównie wyrobów krzemiennych, wykonanych z miej-

scowego krzemienia jurajskiego i nielicznych importów z południa, zalegały w warstwie 6, 
zaburzonej soliflukcją. Występował typowy inwentarz kostienkowski z jednozadziorcami 

i nożami Kostenki, liczne rylce, tylczaki oraz wióry i odłupki retuszowane. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Zakładzie Epoki Kamienia Instytutu Ar-

cheołogii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Musees royaux d'art et d 'histo-

ire", Bruxelłes 1999. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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MicHAŁóW, 
kompleks stanowisk 

"Rydno", 
gm. Wąchock, woj. kieleckie 

AZP 80-66/-

NIEPORAZ, st. 2, 

gm. Alwernia, 

woj. krakowskie, 

AZP 101-52/15 

pracownie krzemieniarskie związane z cyklem mazowszańskim (kultura Świderska, 

paleolit schyłkowy) 
ślady osadnictwa ze śladami przetwarzania hematytu związane z cyklem mazowszań

skim (paleolit schyłkowy) 

ślady osadnictwa kultur leśnych (neolit) 

cmentarzysko kultury przewarsklej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w części wschodniej stanowiska przez 

mgr. A. Przychodniego (PSOZ Kielce), w części zachodniej przez mgr mgr Andrzeja J. Toma

szewskiego i Elżbietę Ciepielewską (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Fi

nansowane przez PSOZ i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Pierwszy sezon 

badań wykopaliskowych. W zachodniej partii stanowiska przebadano powierzchnię 111 m\ 

we wschodniej - 4 ary. 

Badania potwierdziły obecność bogatych pracowni krzemieniatskich w zachodniej części 

stanowiska, ujawnionych w trakcie dolkowań sondażowych w 1995 r. Koncentracje artefak

tów były na ogół zwarte w planie (ok. l m średnicy), ale występowały w miąższej warstwie do 

ponad jednego metra od spągu humusu, co można wytłumaczyć podepozycyjnym przemie

szczaniem (np. korzeniaki, wykroty) produktów pozostawionych przez kamieniarzy. Poszcze

gólne skupienia zawierały od kilkuset do 3000 okazów (glównie z krzemienia czekoladowego), 

w tym do kilkunastu rdzeni w różnych fazach wyzyskania, produkty ich zaprawy i eksploata

cji, podkladki z płytkowatych konkrecji krzemienia bądź piaskowca, a także tłuczki (m.in. 

krzemienny na rdzeniu z rzadkiego, narzutowego surowca kredowego). Kilka niezbyt boga

tych skupień wiązało się z niewielkimi, zagłębionymi obiektami, przesyconymi proszkiem 

i żwirem hematytowym. Niektóre ze znalezionych w nich rdzeni odznaczały się wypolerowa

niem i idealnym wypłaszczeniem powierzchni pięt. Obiekty hematytowe były nieco rozczłon

kowane w planie ale razem tworzyły regularny, kolisty uklad, o średnicy zewnętrznej około 

2,5 m i wewnętrznej - około 1,2 m. Wewnątrz tego ukladu artefakty występowały sporadycz... 

nie, natomiast od wschodu, gdzie był on otwarty, znajdowało się dwudzielne, dość rozległe 

ich nagromadzenie, m.in. z dużą ilością rdzeni. Całość może być pozostałością po domo

stwie lekkiej konstrukcji, z nieckowatymi zagłębieniami przy ścianach, wypełnionymi pro

szkiem hematytowym, narzędziami do jego rozdrabniania i produktami eksploatacji rdzeni. 

Od strony wschodniej mogło znajdować się wejście z wąskim pasażem na osi, który był wolny 

od artefaktów, nagromadzenie rdzeni natomiast znajdowało się po obu jego stronach. Nieco 

dalej na wschód, na osi wyznaczonej przez wejście i pasaź, znajdowało się zagłębione, niecko

wate palenisko o niepewnym na razie związku z pozostałą częścią ukladu. Nieliczne narzę

dzia typu podornowego (drapacze, rylce, liściaki) wystąpiły w rozproszeniu, głównie między 

skupieniami pracownianymi i poza strefą obiektów z hematytem, co wskazuje na funkcjo

nalnie niezależny charakter ich depozycji, ale może też sugerować ich łączność z osadnic
twem, którego pozostałością są owe skupienia i obiekty. Fragmenty ceramiki, którą wiązać 

można z neolitycznymi kulturami leśnymi, wystąpiły w zwartym skupieniu (większość utwo

rzyła jedno naczynie), co dowodzi epizodyczności tego osadnictwa. W części wschodniej sta

nowiska, gdzie w 1995 r. natrafiono na grób kultury przeworskiej, nie odkryto innych gro

bów, co pozwala przypuszczać, że był on jednostkowy lub też znajdował się na skraju cmenta

rzyska, które zostało wyerodowane przez rzekę Kamienną. Fakt, iż znalezione tu artefakty 

krzemienne były bardzo nieliczne potwierdza tezę, że wschodnia strefa stanowiska była pery

ferią osadnictwa cyklu mazowszańskiego ze strefy zachodniej. 

obozowisko schyłkowopaleolityczne lub mezolityczne 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w Lipcu przez mgr. Mirosława Zająca (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane 

przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko zostało odkryte w 1974 r. podczas badań powierzchniowych- znalezione 

wówczas materiały krzemienne określono jako "paleolityczne". Badania w 1996 r. miały na 

celu uchwycenie zasięgu stanowiska. Wykonano 325 dołków na obszarze 875 m\ w pasie 

przyległym do powstałej w latach 80. niewielkiej piaskowni. 

Odkryto kilkadziesiąt zabytków w profilach piaskowni i w "dołkach" -wszystkie zalegały 

w poziomie eluwialnym gleby bielicowej. Niewielka ilość odkrytych zabytków nie pozwala na 



precyzyjne określenie ich przynależności kulturowej i chronologii. Obecność elementów tech-

niki rdzenia dwu piętowego, stosunkowo duża ilość wiórów i odłupków technicznych, a także 

występowanie tylko drapaczy wśród narzędzi mogą wskazywać na schyłkowopaleolityczny wiek 

stanowiska. Rdzenie przypominają raczej okazy znane z inwentarzy mezolitycznych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

r Petrvkozv, st. 6, gm. Białaczów, patrz: wczesne średniowiecze 

!woj. piotrkowskie 

PODZAMCZEGóra Birów, l jaskinia z osadnictwem kultury oryniackiej? (paleolit górny), osadnictwem kultury 

st. l, gm. Ogrodzieniec, ceramiki sznurowej (późny neolit) oraz z osadnictwem późnośredniowiecznym (XIV-XV w.) 

woj. lcatowickie, AZP 94-52/- Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu i lipcu przez mgr. Bogusława Mary-

niaka przy współpracy mgr. Błażeja Muzelfa (Zespół Badań Konserwatorskich, Łódź). Finan· 

sowane przez Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego w Dąbro-

wie Górniczej. Drugi sezon badań. Badania były kontynuacją rozpoznania nawarstwień 

jaskini, rozpoczętego w 1994 r., i miały na celu zakończenie jej eksploracji. W 1996 r. wyeks-

plorewano 2 kolejne wykopy, osiągając maksymalną głębokość nawarstwień 230 cm. 

Zastosowano metodę eksploracji 5-10 -centymetrowych warstw mechanicznych, ze szcze-

gólowym opisem eksplorowanych warstw. Prowadzono również szczegółową planigrafię 

w ramach poszczególnych poziomów oraz przesiewano osady w celu pozyskania drobnych 

szczątków kostnych oraz innych zabytków archeologicznych. Powierzchnia planów wyniosła 

218,5 m2• Wykonano również 1330 niwelacji. Pozyskano fragmenty ceramiki pradziejowej, 

głównie kręgu ceramiki sznurowej, 5 przedmiotów metalowych, w tym grot strzały i grot 

bełtu z okresu średniowiecznego (grodzisko na szczycie Góry Birów), 32 przedmioty krze-

mienne późnopaleolityczne oraz 3981 fragmentów kości i poroży (w tym fragmenty poroży 

reniferów). Powyższe znaleziska potwierdziły występowanie w jaskini N śladów osadnictwa 

późnośredniowiecznego, związanego z istniejącym na szczycie góry grodem z XIII-XIV w., 

osadnictwa późnoneolitycznego oraz paleolitycznego poziomu, zapewne oryniackiego. Od-

kryto m.in. ornamentowany nawiercanymi punktami przedmiot; wykonany na obrobionym 

fragmencie poroża renifera. 

l Badania jaskini zakończono. 

Przymiłowke, st. l, gm. Olsztyn, patrz: mezolit 

woj. częstochowskie 

RADOGOSZCZ, st. 15, ~ pracownie krzemieniarskie ze schyłkowego paleolitu 

gm. Międzvchód, ślady osadnictwa mezolitycznego 

woj. gorzowskie, AZP 47-18/7 ślady osadnictwa z epoki brązu 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tomasza Płonkę (Katedra Archeo-

logii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez PSOZ, Katedrę Archeologii Uniwer-

sytetu Wrocławskiego i firmę AKME - Zdzisław Wiśniewski. Drugi sezon badań. Stanowi-

sko położone jest na II i III terasie Warty. W pierwszym sezonie (1995) zbadano obszar 120 m2 

(wykop V95) oraz wstępnie rozpoznano budowę geologiczną otoczenia stanowiska (szurfy 

geologiczne 1/95 i 2/ 95). W sezonie drugim (1996) założono wykop IV96 o powierzchni 60m2, 

zlokalizowany na północ od obszaru eksplorowanego w 1995 r., w kierunku występowania 

skupienia materiałów krzemiennych, uchwyconego w wykopie V95 . Kontynuowano prace 

nad rozpoznaniem geologii i geomorfologii otoczenia stanowiska. 

Założone odkrywki (szurfy geologiczne 3/98 i 4/ 98) miały na celu zbadanie osadów tera· 

sy I {dennej) i ich kontaktu z nawarstwieniami, budującymi terasę II (nadzalewową), oraz 

określenie składu i genezy osadów terasy nadzalewowej (II) i wyższej (III). Materiały zabytko-

we (wyroby krzemienne i fragmenty ceramiki) wystąpiły w humusie gleby współczesnej o_raz 

w jej eluwium, do głębokości 50-60 cm. Część zabytków zlokalizowana była w 17 obiektach 

l 
z epoki brązu, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza, które naruszyły 
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~ pozostałości po osadnictwie z epoki kamienia. Pozyskano ponad 11 000 wyrobów krzemien-z 
w nych, około 350 fragmentów ceramiki oraz bryłkę nieobrobionego bursztynu. Występujące -
:E w nawarstwieniach fragmenty skamieniałości stanowią najprawdopodobniej naturalny skład-< 
::.": 

nik osadów - jak do tej pory nie stwierdzono wśród nich okazów modyfikowanych przez 
<( 
::.": człowieka. Materiały krzemienne wystąpiły w obrębie paru skupień. Wśród pozyskanego in-o 
Q.. 

wentarza znaczna jest frekwencja rdzeni i ich fragmentów oraz form technicznych: zatępców, w 

odnawiaków, świeżaków, dwupiętników, przy stosunkowo niewielkiej ilości form narzędzio-

wych, głównie rylców i drapaczy, a także pojedynczych liściaków. Cechy te wskazują na pra-

cowniany charakter odkrytych materiałów, przy czym obecność charakterystycznych form 

rdzeni i narzędzi pozwala je ogólnie łączyć z ugrupowaniami liściakowymi z młodszego drya-

su i okresu preborealnego. 

Badania będą kontynuowane. 

Robertowo, st. 17, patrz: wczesne średniowiecze 

gm. Brudzeń Duży, woj. płockie 

RUSKO, st. st. 22, 35, 49, osadnictwo schyłkowopaleolityczne 

50, 51 (Kopalnia), osadnictwo neolityczne 

gm. Strzegom, osadnictwo kultury łużyckiej (epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 

woj. wałbrzyskie, osadnictwo wczesnośredniowieczne 

AZP 81-13/74, 91, 99, 100, 101 Ratownicze badania wykopaliskowe stanowisk zagrożonych eksploracją gliny, przeprowa-

dzone przez dr. Marka Bednarka (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Fi-

l 
nansowane przez Zakłady "Jaro" SA w Jaroszowie. 

SIEDLNICA, st. 17, l obozowisko kultury hamburskiej (paleolit schyłkowy) 

gm. Wschowa, ślady osadnictwa kultury Federmesser, zespoły z tylczakami lukowymi (paleolit schyl-

woj. leszczyńskie, kowy) 

AZP 66-11/47 ślady osadnictwa mezolitycznego 

Badania wykopaliskowe w dniach od 22 lipca do 24 sierpnia, przeprowadzone przez dr. 

Jana Burdukiewicza (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) i mgr. Charlesa F. 
Hermana, przy współudziale prof. P.M. Vermeerscha. Finansowane przez Uniwersytet Wroc-

ławski, Katolicki Uniwersytet Leuven (Belgia) oraz Urząd Wojewódzki w Lesznie. Badaniami 

objęto krzemienicę hamburską, odkrytą w 1995 r. podczas badań paleoekologicznych w dol-

nym biegu Kopanicy, polożoną w odległości około 30 m od innej krzemienicy hamburskiej, 

odkrytej na stanowisku Siedlnica 17 w latach 80. Zastosowano teodolit laserowy (tzw. Total 

Station) do dokładnych pomiarów lokalizacji trójwymiarowej znalezisk oraz szybkich pomia-

rów hipsometrycznych. 
Znalezionych zostało ponad 1800 artefaktów kamiennych, wśród których blisko 8% sta-

nowiły narzędzia retuszowane i funkcjonalne. Dominowały przekłuwacze i zinkeny (blisko 

20%). Znaczny udział narzędzi , a wśród nich przekłuwaczy i zinkenów, w poważnym stopniu 

różni to skupienie od pobliskiej Siedlnicy 17a, gdzie narzędzia stanowiły zaledwie 2,6%, przy 

czym dominowały drapacze (20% narzędzi). Różnice te mogą wskazywać na pewne odmien-

ności funkcjonalne między skupieniami, jeśli założymy, że były one jednoczasowe. Poza bli-

skością przestrzenną na znaczne podobieństwo między obu zespołami wskazuje rodzaj surow-

ca, a mianowicie użytkowanie prawie wyłącznie narzutowego krzemienia o barwie brunatnej 

lub czerwonej, co jest bardzo rzadkie na stanowiskach schyłkowopaleolitycznych w dorzeczu 

Odry. Na jednoczasowość mogą wskazywać również pewne unikatowe cechy stylistyczne, np. 

sposób wykonania i rozmiary jednozadziorców, form tyleowych czy drapaczy. W humusie 

wystąpiły ułamki ceramiki współczesnej , nowożytnej i średniowiecznej oraz pojedyncze łuski 

krzemienne i fragmenty odłupków, w tym jeden z retuszem powierzchniowym. Można przy-

puszczać, że część z tych wyrobów została wyciągnięta przez orkę i bioturbacje z głębszych 

nawarstwień. Część wyrobów krzemiennych, w tym odłupek z retuszem powierzchniowym, 

jest zapewne śladem penetracji stanowiska w okresie neolitu. Siedlnica 17 jest obecnie jed-

nym z najbardziej obiecujących pod względem poznawczym stanowisk schyłkowopaleolitycz-

nych w Europie Środkowej, zawierającym w superpozycji osadnictwo hamburskie z okresu 

interstadiału Bą>lling oraz osadnictwo kultury tylczaków łukowych z interstadiału Allerą>d. 
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SIEDLNICA, st. 74, 
gm. Wschowa, 
woj. leszayńskie, 
AZP 66-22/84 

Skibice, st. l, 
gm. Grabowiec, woj. zamojskie 

l 

Dodatkowym elementem jest obecność licznych węgli drzewnych. Niezbędne jest jeszcze usta

lenie, w jakim stopniu węgle te wiążą się z osadnictwem hamburskim. Konieczne jest rów

nież uzyskanie dat 14C, które pozwolą ustalić wiek węgli i ich ewentualny związek z artefakta
mi. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 lipca do 24 sierpnia przez dr. 

Jana Burdukiewicza, mgr. Chades'a F. Hermana i dr. Zbigniewa Śnieszkę (Katedra Arche

ologii Uniwersytetu Wrocławskiego, PSOZ Leszno), z udziałem prof. P.M. Vermeerscha. Fi

nansowane przez Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Leuven (Belgia) i Wydział 

Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko zostało odkryte podczas badań paleoekologicznych w dolnym biegu Kopani

cy, na terasie nadzalewowej, pomiędzy stanowiskami Siecilnica 6 i Siecilnica 60. Przeprowa

dzono szczegółową prospekcję powierzchni kompleksu stanowisk 6-60-74. Na stanowisku 74 

wykonano wiercenia sondażowe oraz założono wykop l/96 o powierzchni 16 m1 (2 x 8 m), 

który objął część terasy nadzalewowej, stok i fragment terasy zalewowej. 

Obserwacja powierzchni gruntu pozwoliła stwierdzić, że osady kredy jeziornej występują na 

obszarze kilkudziesięciu hektarów po obu stronach Kopanicy, a więc większym niż pierwotnie 

zakładano, i obejmują wyspowate fragmenty terasy nadzalewowej (poziomica 80m n.p.m.). 

Na st. 74 odkryto w kredzie ułamki węgli drzewnych i fragmenty skorupek ślimaków, które, 

jeśli są in situ, pozwolą określić warunki paleoekologiczne tej warstwy. Stratygrafia była na

stępująca: 0-30 cm- warstwa orna Ap; 35-40 cm- silnie zwapniony poziom wymywania E 

(w nim 2 artefakty z krzemienia brunatnego oblepione kredą jeziorną); 46-50 cm- poziom 

przejściowy z przewagą białoszarego węglanu wapnia z rdzawymi plamami związków żelaza; 

50-55 cm- warstwa prawie czystego węglanu wapnia; 55-60- poziom wapnisto-piaszczysty 

barwy szarej; 60-80 cm - piaski zażelazione z zachowanymi strukturami warstwowań hory

zontalnych; 80 cm i niżej - horyzontalnie warstwowane piaski drobnoziarniste. W niższej 

części stokowej i na terasie zalewowej pod warstwą orną występował osad piaszczysto-ilasty, 

w którym znaleziono prawie wszystkie artefakty krzemienne. 24 wyroby krzemienne pocho

dziły z badań powierzchniowych (lO ze st. 6, 2 ze st. 60, 11 ze st. 74) a 56 (w tym 50 ze st. 74) 

z odwiertów i sondaży, które dostarczyły ponadto ułamków węgli drzewnych i malakofauny. 

Na obecnym etapie badań można stwierdzić, że na stanowisku Siecilnica 74 występowało 

osadnictwo zespołów z tylczakami łukowymi, reprezentowane przez bardzo krótkie drapacze 

z krzemienia narzutowego szarego. Poniżej, w osadach ilastych terasy zalewowej i w stropie 

kredy jeziornej stwierdzono artefakty wiórowe z narzutowego krzemienia brunatnego, cha

rakterystycznego dla zespołów kultury hamburskiej z Siecilnicy 17 i Siecilnicy 17a, towarzyszy

ły im jednak drapacze odłupkowe, również z krzemienia brunatnego, które nie są diagnostycz.. 

ne dla kultury hamburskiej, aczkolwiek są obecne w wielu zespołach, np. Olbrachcicach 8, 
Siecilnicy 17a, Linach. Należy podkreślić, że ze względu na stosunkowo nieliczne, jak dotąd, 

znaleziska i brak w nich jednoznacznych form diagnostycznych, należy z dużą rezerwą pod

chodzić do prób zaliczenia pozyskanego inwentarza do kultury hamburskiej . Dodatkowym 

argumentem nakazującym ostrożność jest inwentarz liczący około 300 artefaktów ze stanowi

ska Siecilnica 33, położonego około 1,5 km na południe od Siecilnicy 74 - były one wykona

ne również z narzutowego krzemienia brunatnego, a występowały wśród nich formy diagno

styczne dla zespołów z tylczakami łukowymi, w tym kilka tylczaków i krótkich drapaczy. 

Konieczne zatem jest prowadzenie dalszego rozpoznania archeologicznego i geologicznego 

stanowiska Siecilnica 74. Obecność schyłkowopaleolitycznych artefaktów w osadach ilastych 

terasy zalewowej Siecilnicy 74 zdaje się wskazywać, że terasa ta jest znacznie starsza niż sądzo

no dotychczas i pochodzi z późnego glacjału, najprawdopodobniej interstadiału B!{Jlling. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 
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STRZEGOWA· 
Jaskinia Biśnik, 
grn. Wolbrom, 

woj. katowickie, 

AZP 98-54/· 

Szadek, st. 3, 
grn. Blizanów, woj. kaliskie 

Sztynwag, st. 4, 
grn. Grudządz, woj. toruńskie 

WILCZYCE, st. 10, 

gm.loco, 
woj. tarnobrzeskie, 

AZP 88-73/-

wielokulturowe stanowisko, wielofazowe obozowisko od paleolitu dolnego (zlodo

wacenie Warty- ok. 200 000 lat temu po średniowiecze (XIII/XIV w.) Wyróżniono nastę

pujące kultury: aszelska z techniką lewaluaską, zespoły typu Taubach, roikocko-prądnicka 

(zespoły typu Ciemna), szelecka(?), kultura pucharów lejkowatych , kułtura ceramiki sznuro

wej, mierzanowicka, przeworska i polska. 

Interdyscyplinarne, systematyczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach 

od 17 czerwca do 24 lipca przez mgr. Krzysztofa Cyrka (Muzeum Archeologiczne i Etnogra

ficzne w Łodzi). Finansowane przez Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dą

browie Górniczej . Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 28 m2
• 

Eksplorowano górne partie glin jaskiniowych (III seria sedymentacyjna) w komorze jaskini 

i piaski warstwowane (II seria) w schronisku przed jaskinią. W strefie przyotworowej odkryto 

najstarsze na stanowisku palenisko (warstwa 9 - zespół D), datowane na wczesny vistulian. 

Natomiast przed jaskinią zadokumentowano palenisko wyłożone kamieniami, związane 

z kulturą ceramiki sznurowej . Znaleziono 672 artefakty kamienne i rogowe oraz kilka tysięcy 

kości zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz

nym w Łodzi. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Badania archeologiczne na Gór

nym Śląsku i ziemiach pogranicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

obozowisko górnopaleolityczne 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Hannę Kowalewską-Mar

szałek i mgr. Jana Fedorczuka (Zakład Archeologii Średniowiecznej Instytutu Archeologii 

i Etnologii PAN w Warszawie). Finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. 

Był to kolejny etap badań stanowiska odkrytego w 1994 r. podczas prospekcji AZP i wstęp

nie rozpoznanego podczas późniejszych szczegółowych badań powierzchniowych, których 

wynikiem było pozyskanie bogatego inwentarza kamiennego o interesującym układzie prze

strzennym, określonego jako pozostałości obozowiska górnopaleolitycznego. Założono 4 wy

kopy o wymiarach 2 x l i 2 x 1,5 m, zlokalizowane na odcinku długości 48 m, oraz dokona

no wierceń przy pomocy świdra ręcznego, prowadząc magistralę wzdłuż osi północny zachód -

południowy wschód przez kulminację wzniesienia i w poprzek stoku, w miejscu największe

go nagromadzenia zabytków na powierzchni. 

Celem prac było stwierdzenie obecności bądź braku na stanowisku obiektów nierucha

mych, a także rozpoznanie sytuacji geologicznej i stratygraficznej. Dwa wykopy, usytuowane 

najniżej w stosunku do stoku, okazały się jałowe: nieliczny materiał, w tym paleolityczny, 

obecny był tylko w warstwie ornej o miąższości około 20 cm; niżej wystąpił less calcowy. 

W trzecim wykopie, poniżej oraniny natrafiono na skraj obiektu związanego prawdopodob

nie z wczesnym okresem epoki brązu, który zawierał material ceramiczny i kamienny oraz 

kilka fragmentów kości. Również w tym wypadku materiał paleolityczny obecny był śladowo, 

głównie w oraninie. Natomiast czwarty wykop oraz odwiert wykonany w jego obrębie w peł

ni potwierdziły oczekiwaną obecność poziomu (bądź dwóch poziomów) z materiałem paleo

litycznym. Zabytki pierwszego poziomu występowały - nie licząc warstwy ornej - w stropie 

lessu ciemnożółtego i lessu o barwie pomarańczowoczerwonawej, tj. od głębokości 20-25 cm 

od poziomu ziemi. Oprócz bardzo licznych materiałów krzemiennych (ponad 380 znalezisk) 

natrafiono tu na okruchy popękanych termicznie kamieni oraz liczne szczątki zwierzęce, 



ŹUłAWKA, st. 13, 
gm. Wyrzysk, 
woj. pilskie 
AZP 38-31/31 

głównie fragmenty kości długich (m.in. konia), w interesującym układzie przestrzennym. 

Wśród znalezisk krzemiennych przeważa typowy materiał odpadkowy (odłupki, bardzo drob

ne łuski). Znaczącą grupę stanowią zbrojniki i narzędzia (rylce klinowe i węgłowe, półtylcza

ki, drapacze), znaleziono też kilka rdzeni. Zabyrki krzemienne pod wieloma względami nie 

różnią się od zebranych poprzednio z powierzchni (obecność patyny, zbliżona struktura in

wentarza). Cechą różnicującą jest natomiast dużo większe niż na powierzchni zagęszczenie 

materiału krzemiennego w warstwie lessu oraz jego cechy metryczne - przewaga zabyrków 

drobnych i bardzo drobnych. Eksplorację zatrzymano na głębokości 40-50 cm od poziomu 

ziemi, a wykop - przykryty folią i zasypany - pozostawiono do następnego sezonu. Na drugi 

(prawdopodobnie) poziom z zabytkami paleolitycznymi natrafiono w tym samym wykopie 

w obrębie odwiertu na głębokości 120-150 cm od poziomu ziemi. Istnienie tego poziomu, 

choć wielce prawdopodobne, nie wydaje się jednak bezsporne, nie można bowiem wyklu

czyć możliwości przypadkowego zsunięcia się zabyrków krzemiennych z poziomu pierwszego 

w otwór odwiertu. Próba dotarcia do tego poziomu i zweryfikowania jego obecności w są

siednim, oddalonym o 5 m, sondażu zakończyła się wynikiem negatywnym. 

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

obozowisko schyłkowopaleolityczne 

obozowisko z wczesnego i późnego mezolitu 

osasda neolityczna 

osada z wczesnej epoki brązu 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez Piotra Dmochow

skiego (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane 

przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy sezon ba

dań. Przebadano powierzchnię 21 m2• 

Stwierdzono następującą stratygrafię stanowiska: warstwa próchnicza, warstwa szarego 

piasku z dużą zawartością próchnicy, warstwa szarego piasku, calec. Odsłonięto dwa obiekty: 

silnie rozmyte palenisko w postaci kręgu przepalonych kamieni z dużą zawartością węgli drzew

nych oraz obiekt wziemny w postaci spągowych partii jamy o wyraźnej domieszce próchnicy, 

prawdopodobnie związany z osadnictwem neolitycznym. Pozyskano zespół, składający się z oko

ło 20 000 zabytków nieorganicznych i organicznych, takich jak: narzędzia i odpady krzemien

ne, ceramika naczyniowa, szczątki kostne i szczątki ryb, ziarna zbóż , łupiny orzechów lasko

wych oraz bursztyn. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu Ada

ma Mickiewicza w Poznaniu (kopie dokumentacji w archiwum PSOZ w Pile). Wyniki badań 

zostaną opublikowane w "Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 
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ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 
st. lA, gm. loco, 
woj. łódzkie, 

AZP 65-50/2 

Mezolit 

obozowisko kultury komornickiej (mezolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 lipca do 28 sierpnia 

przez mgr Ewę Niesiołowską-śreniowską (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). 

Finansowane przez PSOZ oraz Urząd Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki. Trzeci sezon 

badań. Przebadano powierzchnię 100 m2
• 

Eksplorowano skupienie zabytków, zawierające dużą ilość bardzo drobnego materiału 

krzemiennego, z przewagą odłupków, odpadków, wiórów i ich fragmentów oraz zbrojników 
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BIElAWA, st. 12, 
gm.loco, 
woj. wałbrzyskie, 

AZP 88-25/21 

Bokiny, st. 63, 
gm. Łapy, woj. białostockie 

Chełm, 

ul. Czarnieckiego 8, st. 144 

DRJ;STWO, st. 10, 
gm. Bargłów Kościelny, 

woj. suwalskie, 
AZP 25-82/90 

l 

l 

i mikrorylców. Odkryto kilka palenisk, z których część wiąże się prawdopodobnie z mezoli

tem. Większość zabytków znajdowała się na złożu pierwotnym (dotyczy to zwłaszcza północ

nej części stanowiska), o czym świadczy poziom orsztynu, który tak mocno scementował 

zabytki, że często znajdowano je w środku jego dużych brył. Dowodzi to późniejszego znacz

nego zwilgotnienia klimatu, co, jak wiadomo, można wiązać z okresem atlantyckim. Pewna 

część zabytków została przemieszczona po stoku południowym i wschodnim, gdzie pierwotnie 

znajdowało się duże jezioro. Prawdopodobnie uchwycono wschodni kraniec obozowiska. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz

nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Pracach i Materiałach Muzeum Ar

cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi" . 

Badania będą kontynuowane. 

obozowisko kultury chojnicko-pieńkowskiej (mezolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada z wczesnej epoki brązu 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Bronowickie

go. Finansowane przez PSOZ. Stanowisko znane z badań w latach 1989 i 1990. 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 

grób szkieletowy barwiony ochrą (mezolit) 

obozowisko (?) kultury niemeńskiej (przełom mezolitu i neolitu) 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 lipca do 23 sierp

nia przez mgr mgr Jerzego Brzozowskiego i Jerzego Siemaszko (Muzeum Okręgowe w Suwał

kach). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Drugi sezon badań. Kontynu

owano badania rozpoczęte w 1995 r. Podobnie jak w sezonie poprzednim, wykopy otwierano 

na szczytach dwóch niewielkich wzniesień w obrębie wyspy w torfowisku, na których po

wierzchni podczas planigrafii odkryto fragmenty kości ludzkich, należących do typu kroma

nioidalnego. Przebadano powierzchnię 91 m1. 

Jeden z pochówków barwionych ochrą (grób nr l) wydobyro w 1995 r. , na kolejny (grób 

nr 2), niestety bardzo zniszczony przez orkę, natrafiono w 1996 r. w wykopie nr 3. Zmarły 

spoczywał w niewielkiej jamie grobowej, zorientowanej na linii północ-południe, z głową na 

południe. Na południe od głowy znajdowała się duża bryłka czystej ochry. W niektórych 

partiach jamy grobowej występowała ochra zmieszana z piaskiem, zaś w obrębie całego grobu 

- małe grudki tego barwnika i drobne fragmenty węgla drzewnego. Jama grobowa miała 

regularny, owalny kształt. Jej rozmiary wykluczają pochówek w pozycji wyprostowanej. Jak

kolwiek zły stan zachowania grobu utrudnia interpretację, z zachowanych danych można 

wywnioskować, że pierwotnie zmarły spoczywał na plecach, z nogami podkurczonymi w prawą 

stronę lub - jak w przypadku grobu nr l - podciągniętymi pod brodę. Brak było jakiegokol

wiek wyposażenia. Nad kośćmi miednicy znaleziono pojedynczy fragment ceramiki, jednak 

fakt, iż tę część jamy grobowej naruszyła orka, uniemożliwia jego wiązanie z pochówkiem, 

tym bardziej że na stanowisku występowały liczne ślady osadnictwa z innych okresów. Szkie

let zachował się fragmentarycznie - brak było znacznej części kości długich i kości czaszki. 

Część kośćca udało się wydobyć z humusu. Osobnik ten należał do archaicznego typu kro

manioidalnego. Jakkolwiek datowanie 14C jest bardzo późne - 3805± 70 BP (AMS Uppsala 

Ua-13085), w kontekście najnowszych badań nad epoką kamienia w północno-wschodniej 

Polsce grób ten należy wiązać z mezolityczną tradycją pochówków łowieckich. Na krawędzi 

torfowiska natrafiono na spływ warstwy kulturowej z licznymi zabytkami krzemiennymi i cera

miką kultury niemeńskiej ze schyłkowego mezolitu. 
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D~O,st.35, 

gm. Bargłów Kościelny, 
woj. suwalskie, · 
AZP 25-82/116 
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Dudka, st. l, l 
gm. Wydminy, woj. suwalskie 

Ełk, st. l i 2, 
gm. loco, woj. suwalskie 

GmY,st. 2, 
gm.loco, 
woj. suwalskie, 
AZP 18-88/67 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w Katolieke Universitet Leuven - materiały z konfe

rencji "Prebistory-Mortuary Practices-Dead", Septernber 1999. 

Badania będą kontynuowane 

obozowisko kundajskiego kręgu kulturowego (mezolit) 

obozowisko kultury niemeńskiej (przełom mezolitu i neolitu) 

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

ślady osadnictwa z epok póżniejszych: od okresu wpływów rzymskich po nowożytność 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 21 sierpnia przez 

Jerzego Brzozowskiego i Jerzego Siemaszko (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowa

ne przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Pierwszy sezon badań. Stanowisko stanowi ele

ment zespołu osadniczego z epoki kamienia, zlokalizowanego w miejscu wyjścia rzeki Jegrzni 

z jeziora Dręstwo. Badania, które miały na celu wstępne rozpoznanie stratygrafii i sprecyzo

wanie chronologii i charakteru stanowiska, przeprowadzono przy okazji stacjonarnych ba

dań stanowiska nr 10 w Dręstwie. Założono 5 sondaży o wymiarach l x l m, łącznie przeba

dano powierzchnię 5m2• 

Zabytki znaleziono jedynie w czterech sondażach (w piątym, położonym najbliżej rzeki, 

wystąpiły jedynie naturalne warstwy młodego torfu). Odkryto łącznie 798 artefaktów, z cze

go 236 zabytków krzemiennych, 19 kamiennych, 246 fragmentów kości zwierzęcych (w tym 

fragmenty narzędzi) oraz 297 fragmentów ceramiki. Zdecydowana większość z nich to pozo

stałości po obozowisku kultury niemeńskiej z wszystkich faz jej rozwoju. Część zabytków 

krzemiennych należy do mezolitycznego, kundajskiego kręgu kulturowego, a niewielka ilość 

ceramiki do kultury ceramiki sznurowej. Pojedyncze zabytki reprezentują epoki późniejsze 

(okres wpływów rzymskich - okres wędrówek ludów, wczesne średniowiecze, późne średnio

wiecze, okres nowożytny). Układ warstw na stanowisku powtarzał się w każdym z czterech 

sondaży: warstwa spiaszczonego torfu (humus) - I naturalna, warstwa tłustego torfu (war

stwa kulturowa?) -II naturalna, warstwa iluwium - III naturalna, warstwa gytii jeziornej lub 

gliny morenowej (calec) - N i V naturalna. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: paleolit 

patrz: paleolit 

obozowisko kundajskiego kręgu kulturowego (mezolit) 

obozowisko z okresu od mezolitu do wczesnej epoki brązu 

ślady osadnictwa z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 12 października 

przez Anettę Ejdulis (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez Muzeum Okrę

gowe w Suwałkach. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zostało odkryte podczas badań po

wierzchniowych AZP w 1982 r. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 11m2
• Eksplorację 

prowadzono warstwami naturalnymi dzielonymi pomocniczo na warstwy mechaniczne, a ma

teriał przesiewano przez sito. 

Podłoże stanowiska zbudowane jest z piasków pochodzenia wodno-lodowcowego, pod 

którymi znajduje się piasek morenowy z gładzikami. Profile reprezentują następujący układ 

warstw: l -średnioziarnisty piasek barwy ciemnobrunatnej o miąższości 8-34 cm; 2 - śred

nioziarnisty piasek barwy pomarańczowej (iluwium)- 15-30 cm; 3- średnioziarnisty pia

sek barwy jasnokremowej z wtrętami orsztynu. Materiał zabytkowy zalegał na głębokości od 

20 do 80 cm od powierzchni wykopu, najliczniej w iluwium. Nie zauważono powiązania 
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GLANÓW, st. 3, 

gm. Trzyciąż, 

woj. krakowskie, 
AZP 97-55/8 

zabytków danego okresu chronologiemego z określonym poziomem geologicznym - prze

mieszane wyroby zróżnicowane chronologicznie występowały w tej samej warstwie naturalnej. 

Ogółem znaleziono około 600 zabytków krzemiennych, 200 fragmentów ceramiki, 5 zabytków 

kamiennych, 22 fragmenty kości, 6 fragmentów zębów dużego przeżuwacza, l fragment drew

na. Wśród malezionych materiałów przeważały zabytki krzemienne, głównie: odłupki, wióra

odłupki, okruchy, czyli zabytki nie dające podstaw do określania chronologii, z surowca lokal

nego, kredowego odmiany narzutowej, i północno-wschodniego. Wśród zabytków krzemien

nych wyróżniono: 3 rdzenie (2 wiórkowe, l wióraodłupkowy o zmiennej orientacji), 20 narzędzi 

(lO skrobaczy, 3 rylce, 3 wkładki surowe, l drapacz, l tylczak, l fragment liściaka, l wiórowiec). 

Wśród fragmentów ceramiki wyróżniono: typ Dubićaj, typ Sośnica oraz kilka fragmentów 

ceramiki późnośredniowiecznej. Lokalizacja stanowiska w pobliżu jeziora Kaczan i rzeki Mary

chy (Pojezierze Sejneńskie) sprawiła, że nosi ono ślady wielokrotnego zasiedlenia, a materiały 

są sztucznie przemieszane, co znacznie pomniejsza jego wartość naukową. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 

obozowisko kultury komornickiej (mezolit) 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 

osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Mirosława 

Zająca (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 

Założono wykop V96, nawypłaszczeniu cypla, przylegający od wschodu do wykopu V95. Prze

badano powierzchnię 94m2• 

Eksplorację w wykopie prowadzono jednostkami o powierzchni 1/4 m Z, warstwami mecha

nicznymi o miąższości lO cm, wydzielając ogniwa profilu glebowego; całość piasku przesiewa

no przez sita o oczkach 1-2 mm. Sytuacja stratygraficzna przedstawiała się następująco: pod 

warstwą orną o miąższości do 20 cm zalegała warstwa piasku żółto-brunatnego. Poniżej wy

stępował piasek żółty z warstwami orsztynu i pojedynczymi piaskowcami. W niektórych czę

ściach wykopu poniżej piasku żółtego zalegał piasek zgliniony barwy brunatno-żółtej. Głębiej 

występował laminowany piasek biały i żółty, pochodzenia wodnego. Warstwa piasku żółto

brunatnego i żółtego przesycona była stosunkowo dużą ilością węgla drzewnego, którego 

próbki zbierano m.in. do analizy 14C. Zabytki występowały w warstwie ornej, w warstwie 

piasku żółto-białego, żółto-brunatnego i żółtego . Strop piasku zglinionego był dolną granicą 

występowania zabytków. Oprócz krzemieni znaleziono około 70 drobnych fragmentów cera

miki, w większości neolitycznych, najprawdopodobniej związanych z kulturą lendzielską, oraz 

kilkanaście fragmentów ceramiki kultury mierzanowickiej. Z neolitem też należy wiązać frag

ment wióra łuskanego z obsydianu. Wszystkie te zabytki wystąpiły w warstwie ornej. Zapew

ne także część wyrobów krzemiennych związana jest z osadnictwem neolitycznym. Rozrzut 

zabytków z wszystkich warstw wskazuje na homogeniczny układ krzemienicowy, uchwycony 

we wschodniej części wykopu. Z całego wykopu pozyskano w rym sezonie około 24 000 

zabytków krzemiennych (w trakcie obu sezonów łącznie około 33 000). Zdecydowanie prze

ważał krzemień jurajski, najprawdopodobniej miejscowy, niewielką domieszkę stanowił krze

mień czekoladowy i kredowy narzutowy. Najliczniejsze były łuski, następnie odłupki i wióry. 

Znaleziono około 200 rdzeni (głównie wiórowych, jednopiętowych i odłupkowych ze zmie

nioną orientacją}, większość z nich były to formy małe, krępe, bryłowate, wśród wiórowych 

zdarzały się podstożkowate, wiórkowe. W grupie narzędzi zdecydowanie najlicmiejszą katego

rią były zbrojniki (404 egzemplarze). Dominowały trójkąty, półrylczaki, trapezy, tylczaki i seg

menty. W grupie trójkątów formy równoramienne były równie liczne jak rozwartokątne, mniej 

było trójkątów prostokątnych i trójkątów z retuszem trzeciego boku. Oprócz fragmentów pół

tylczaków o skośnych półrylcach, drobnych i smukłych, najliczniejsze były półtylczaki Komorni

ca. Wśród tylczaków przeważały tylczaki Stawinoga, czasami z drobnym retuszem na drugim 

boku. Po cztery egzemplarze zaliczono do tylczaków o niepełnym rylcu (maglemoskie) i o łuko

warym rylcu (lancetowate). Wystąpiły dwa tylczaki rombowate. Formy krępe i smukłe segmen

tów były mniej więcej jednakowo liczne. Wśród trapezów przeważały niskie i zwykłe, kilka eg

zemplarzy to formy wysokie, niekiedy łuskane na stronę spodnią, a trzy to formy odłupkowe. 

Skrobacze stanowiły około 10% narzędzi i było ich więcej niż drapaczy (głównie krępych), oko-
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Kaleń, st. 5, 
gm. Wieniawa, woj. radomskie 

Kamieóslde, st. l, 
gm. Orzysz, woj. suwalskie 

Koszalin.Dnerżęcino, st. 7 

Kraków-Kurdwanów, st. 10 

Kraśniaa Wola, st. l, 
gm. Grodzisk Mazowiecki, 
woj. warszawskie 

Lublin-~~ st. 19 

ło 4% to wióry przedrylcowcze, około 3% to rylce (głównie odłupkowe), niewielki był odse-

tek przekłuwaczy (około 0,5%). Zwracają uwagę ciosaki (w tym l odłupkowy) i 2 piki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 

obozowisko kultury Świderskiej (paleolit schyłkowy) 

obozowiska kultury komornickiej i kultury kjanisławickiej (mezolit) 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

Ratownicze badania pianigraficzne i wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 

5 lipca przez mgr. Sławomira Żółkowskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
Badania planigraficme objęły 20 arów, wykopaliskowe 20m2• 

Z powierzchni rozwianej wydmy zebrano kilkaset krzemieni, wstępnie datowanych na 

mezolit i wczesny okres epoki brązu. Na niezniszczonej części stanowiska założono wykop 

o wymiarach 2 x 10 m, w celu uchwycenia stratygrafii. Pod warstwą piasku wystąpił tu hu-

mus o nieznacznej miąższości, pod nim 4 obiekty osadnicze. Obiekt l był jamą, prawdopo-

dobnie o charakterze produkcyjnym, której wypełniska stanowił brunatno-szary piasek z czar-

nymi wtrętami. Jama w planie zbliżona była do prostokąta, w profilu przybrała kształt trape-

zowaty. Otaczała ją czarna warstwa spalenizny - ślad po konstrukcji drewnianej. Obiekty 2 

i 3 (słupki) w profilu miały kształt nieckowaty, w zarysie okrągły. Obiekt 4, o charakterze 

mieszkalnym (?), w zarysie zbliżony był do prostokąta, w profilu również prostokątny. Jego 

wypełnisko, w którym nie stwierdzono materiału zabytkowego, tworzył szarobrunatny piasek 

otoczony piaskiem szaroczarnym. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej . 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 

na terenie województwa bialskopodlaskiego". Badania będą kontynuowane. 

obozowisko mezolityczne 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Bronowickie-

go (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Archeo-

logii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: neolit 

patrz: paleolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 
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ł.AJTY 
(RUDÓWKA STARA), st. l, 

gm. Ryn, 
woj. suwalskie, 

AZP 21-72/2 

lany Małe, st. 16, 
gm. Żarnowiec, woj. katowickie 

Mściszewo, st. 25, 
gm. Murowana Goślina, 

woj. poznańskie 

Murawiec, st. V, gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie 

Nieporaz, st. 2, 
gm. Alwernia, woj. krakowskie 

Ożarów Mazowiecki, st. II, 
gm. loco, woj. warszawskie 

PRZYMIŁOWICE, st. l, 
gm. Olsztyn, 

woj. częstochowskie, 

AZP 88-50/25 

obozowisko mezolityczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 lipca do 9 września przez dr 

Zofię Sulgostowską, przy współpracy przyrodników: prof. Kazimierza Tobołskiego (Uniwer

sytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr Lucyny Kubiak-Martens oraz prof. Sławomira 

Żurka (Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach). Finansowane przez In

stytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Siódmy sezon badań. 

Celem badań było pobranie próbek na makroszczątki oraz nowego profilu palinologiczne

go, ponieważ pobrany w 1992 r. okazał się, zdaniem prof. K. Tobolskiego, niewystarczający. 

Zostało wybrane miejsce głębszego występowania warstw organicznych, w tym poziomu gytii 

możliwie blisko zasięgu występowania materiałów archeologicznych z wyraźną kontynua-cją 

warstwy kulturowej mezolitycznej w stropie piasku podłoża (poziom 1). Celem prac było także 

ustalenie charakteru osadnictwa na wyższym o 1-2m brzegu mineralnym, położonym na pół

noc od wykopów, za rowem melioracyjnym na południowym skraju lasu. Dolkowanie tego 

obszaru w 1992 r. dostarczyło z dwóch dołków oznaczonych N, z żółtego piasku na głębokość 

około 70 cm, 10 krzemieni datowanych od mezolitu (microburin de Krukowski) po epokę 

żelaza. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: paleolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

. . -
-, - .. • l ' !.. - • • • 

ślady osadnictwa kultury świderskiej (paleolit schyłkowy) 

obozowisko mezolityczne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 do 23 październi
ka przez dr. Sławomira Dryję, z udziałem mgr mgr Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej i Anny 

Gubernat (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie - mgr Iwona Młodkowska-Przepiórow

ska, Częstochowa). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Piaszczysta wydma, na której zlokalizowane jest stanowisko odkryte podczas prospekcji 

AZP, wyeksploatowana jest w 90%. Badania prowadzono w miejscach najmniej zniszczonych, 

w pobliżu terenów, gdzie wcześniej na powierzchni znaleziono kilkadziesiąt wyrobów krze

miennych z okresu mezolitu (wióry, odłupki, rdzeń) oraz dwa masywne wióry z okresu schył

kowego paleolitu, wiązane z cyklem mazowszańskim (kultura Świderska). Na północnej kra

wędzi piaskowni założono 19 sondaży, przebadano powierzchnię 0,3 ara. 

Pozyskano 110 wyrobów krzemiennych, w tym: kilkadziesiąt odłupków, łusek, kilka rdze

ni i ich fragmentów, serie niewielkich, regularnych wiórków lub ich fragmentów oraz frag

ment niewielkiego narzędzia, najpewniej drapacza. Rdzenie reprezentowały typy drobnych 

rdzeni stożkowatych lub podstożkowatych do produkcji wiórów- porzucono je w fazie silne

go wyeksploatowania. Wyróżniono też jeden drobny zatępiec jednostronny, jeden odnawiak 



IRybiny, st. 17, 
l gm. Topólka, woj. włocławskie 

l 
SAMBOROWO, st. X, 
gm. Ostróda, 
woj. olsztyńskie, 

AZP 26-55/10 

Siedlnica, st. 17, 

l 

gm. Wschowa. woj. leszczyńskie 

l 
Stanvnka, st. Ill, gm. Terespol, 
woj. bialskopodlaskie 

Szadek, st. 3, 
gm. Blizanów, woj. kaliskie 

ŚCIEJOWICE, st. l, 
gm, Liszki, 
woj. krakowskie, 
AZP 103-55/135 

oraz kilka odłupków z naprawy i świeżenia rdzenia. Pobieżna analiza każe pozyskane mate
riały wiązać z mezolitem, jednak brak narzędzi oraz stosunkowo skromna ilość wyrobów nie 

pozwalają na wyciągnięcie dalej idących ~iosków. Pozyskany zbiór stanowi serię wyrobów 

przypadkowych, nie powiązanych ze sobą stratygraficznie, nie jest więc wykluczone zmiesza
nie materiałów z kilku różnoczasowych krzemienie, które zostały zniszczone przez piaskow
nię. Badania nie potwierdziły obecności zabytków schyłkowopaleolitycznych. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Częstochowskim, dokumentacja w PSOZ w Czę

stochowie. Wyniki badań opublikowane będą w wydawnictwie "Badania archeologiczne na 
Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych". 

Ze względu na bardzo zły stan zachowania stanowiska, badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

obozowisko mezolityczne 

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Sobieraja. Fi

nansowane przez Muzeum Warmii i Mazur. 

Przebadano powierzchnię 115 m2
• 

patrz: paleolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

obozowisko kultury komornickiej (mezolit) 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr mgr 

Elżbietę Chochorowską i Annę Dagnan-Ginter (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). 

Finansowane przez PSOZ. Ósmy sezon badań . Przebadano powierzchnię 158 m 2• 

Materiał archeologiczny występował w obrębie piaszczystych, przewianych w części stro
powej utworów niskiej terasy Wisły, maksymalnie do głębokości l m od powierzchni grun

tu, najliczniej w obrębie warstwy lekko zglinionego piasku, podścielającej warstwę orną na 
głębokości 40-60 cm. Wyróżniono trzy słabo izolowane miejsca o średnicy do l m, związa

ne z obróbką krzemienia -stwierdzono dużą ilość odpadków, fragmenty konkrecji i rdze

ni. Poza wyodrębniającymi się miejscami produkcyjnymi pozostały inwentarz, o charakte
rze podomowym, rozmieszczony jest dość równomiernie na całej, odsłoniętej w tym roku, 

powierzchni stanowiska. Ogółem w sezonie 1996 pozyskano około 13 000 wyrobów krze

miennych, w tym ponad 150 rdzeni i obłupni oraz około 200 narzędzi: zbrojniki (najlicz

niejsze), drapacze, nieliczne rylce i pojedyncze ciosaki. Młodszą, atlantycką fazę kultury 

komornickiej wyznaczają przede wszystkim pojedyncze trapezy. Domieszkę materiałów neo

litycznych i z wczesnej epoki brązu stanowią drobne, silnie zmyte okruchy ceramiki oraz 

odłupki z produkcji siekier. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 
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TI..OKOWO, st. II, 
gm. Jeziorany, 

woj. olsztyńskie, 

AZP 19-64/-

Trzepnica Kolonia, st. 8, 
gm. Łęki Szlacheckie, 

woj. piotrkowskie 

ślady rybołówstwa (mezolit, okres borealny, daty od 8600 do 8300 BP) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 29 czerwca przez prof. dr. 

Romualda Schilda (Instytut Archeologii i Emologii PAN w Warszawie). Finansowane przez 

Instytut Archeologii i Emologii PAN. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 92 m2
• 

Odkryto ślady połowu szczupaka podczas tarła. Materiały spoczywają na poziomie gytii 

detrytusowej paleojeziora. Znaleziono wierzchołek ostrza kościanego, nieliczne wyroby krze

mienne (w tym drapacz), liczne szczątki ryb, nieliczne kości ssaków. Nie stwierdzono obiektów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Emologii PAN 

w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

-' , , ',· _,r •. ,~--~.-.--·-.·-~~·r-,r;~,- .. ~-· .... -..·-::.•··-=·- :. 

Wąsosz, st. 9, patrz: wczesna epoka żelaza 

gm. Zlotów, woj. pilskie 

Wojcieszyce, st. 85, patrz: neolit 

gm. Kłodawa, woj. gorzowskie 

-..... _ ,, • -,, ~ · _ ·-' ·--\_-,L .. ,~ .·"···l ,, .,r, •t\·· lr ,, .-

WOŁOGOSZCZ, st. 13, 

gm. Dobiegniew, 

woj. gorzowskie, 

AZP 39-17/33 

obozowisko mezolityczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez prof. dr. hab. Zbigniewa Bagniew

skiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Ar

cheologii Uniwersytetu Wrocławskiego . Pierwszy sezon badań. 

W 1995 r. prowadzono na stanowisku badania weryfikacyjno-powierzchniowe (prof. 

Z. Bagniewski). W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 2 arów (głębokość nawarstwień 

około 0,8 m). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Wro

cławskiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeolo
gicznych". 

Badania nie będą kontynuowane. 
• -· ' - -, ~ ~-.-' ; 't- ' ' :r.~ .. ' = ,'_ ,•' ' _..!.l t_ ', _,......-;-~ • ~ --' ~ ' '' ' ' ' 

Wytyczno, st. 5, 
gm. Urszulin, woj. chełmskie 

ZA,JKI., st. l, 
gm. Tykocin, 

woj. łomżyńskie, 

AZP 36-81/5 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

l l l l l ,,'l - ' ' l '.~ .-... " _-. l 

obozowisko kultury komornicbej i kultury janisławickiej (mezolit) 
obozowisko kultury niemeńskiej (neolit) 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 15 czerwca przez 

mgr. Jerzego Maciejczuka (Muzeum Okręgowe w Białymstoku) . Finansowane przez PSOZ. 

Drugi sezon badań. Przebadano obszar 220 m2 (ary 139 i 140) w obrębie misy deflacyjnej 

wydmy położonej wśród podmokłych łąk w dolinie Narwi, około 180 m na wschód od obec

nego koryta rzeki. 

Pozyskano łącznie 1354 zabytki krzemienne (głównie odłupki i wióry) oraz 65 zabytków 

wydzielonych (rdzenie, trójkąty, półtylczaki, trapezy i wkładki retuszowane). Materiał cera

miczny kultury niemeńskiej i kultury trzcinieckiej był silnie rozdrobniony i zniszczony. Wy

konano serię wierceń geologicznych w celu uchwycenia maksymalnego zasięgu wydmy oraz 

precyzyjnego ustalenia procesów związanych z jej powstaniem i przemianami. W północnej 

części wydmy oczyszczono i zadokumentowano fragment dużego wkopu, powstałego po wy

bieraniu piachu do celów gospodarczych. 



ZAKRZÓW, sŁ l, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie, 
AZP 103-58/79 

Zakrzów, SŁ 13, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

Żuławka, sŁ 13, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 

ALEKSANDROWICE, st. 5, 
gm. Zabierzów, 
woj. krakowskie, 
AZP 102-55/5 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Badania nie będą kontynuowane. 

obozowisko kultury komornickiej (?) (mezolit) 

osada kultury ceramiki sznurowej (?) (neolit) 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 21 do 29 sierpnia przez prof. dr. hab. Bolesława Gintera (Krakowski Zespół do 

Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebada-

no powierzchnię 25 arów metodą dołkowania. 

Znaleziono bardzo nieliczne materiały zabytkowe: rdzeń krzemienny, kilka odłupków i wió-

rów oraz kilka fragmentów ceramiki, które zalegały w warstwie humusu i poziomie iluwia!-

nym gleby leśnej bielicowej, rozwiniętej na piaskach i utworach piaszczysto-żwirowych. Są to 

całkowite peryferie stanowiska nr l. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: paleolit 

Neolit 
. 

osada (?) neolityczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 15 do 21 listopada przez mgr Marylę Dryję (Krakowski Zespół do Badań Auto-

strad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. 

Wytyczono 10 wykopów. Przebadano powierzchnię 90m2
• 

Nie zaobserwowano nawarstwień archeologicznych. W badanej części stwierdzono poni· 

żej warstwy ornej istnienie warstwy o charakterze podglebia, o zróżnicowanej miąższości (od 

2 do 60 cm). Materiały archeologiczne we wszystkich wykopach wystąpiły jedynie w warstwie 

ornej. Zdecydowaną większość stanowiły wyroby krzemienne datowane na epokę neolitu; 

nieliczne fragmenty ceramiki pochodzą zapewne również z tego okresu. Pozyskano jeden 

fragment ceramiki średniowiecznej i kilka ułamków datowanych na okres nowożytny. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 
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<( ANNOPOL, st. l, l osada kultury pucharów lejkowatych, faza wiórecka (neolit) z 
UJ gm. Szczawin Kościelny, Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu 1995 r. i od lipca do -
::?: woj. płockie, sierpnia 1996 r. przez dr Małgorzatę Rybicką i mgr. Piotra Papiernika (PSOZ Płock i Mu-<( 
~ 

AZP 53-53/100 zeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane w 1995 r. przez Muzeum Ar-<( 
~ cheologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz PSOZ, w 1996 r. przez PSOZ. Drugi sezon badań. o 
o.. 

W czasie dwóch sezonów badawczych otworzono wykop o powierzchni około 2300 m2 (w roku UJ 

1996- 1700 m2). Stosowano metodę planigrafil zabytków. 

Odkryto bardzo liczny zbiór ułamków naczyń o stylistyce nawiązującej do tej, która cha-

rakteryzuje grupę mątewską kultury pucharów lejkowatych. Wyodrębniono również cechy 

zdobnictwa i morfologii mające swoje odpowiedniki w zespołach kultury pucharów lejkowa-

tych ze strefy lessowej. Otrzymano bardzo interesujący zbiór krzemieni, w którym znaczny 

udział mają wyroby z krzemienia wołyńskiego. Odkryto 6 koncentracji polepy, będących 

pozostałością po obiektach mieszkalnych, oraz kilkanaście różnego typu jam gospodarczych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz-

nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii stanowiska wydanej przez 

Fundację Badań Archeologiemych im. prof. Jażdżewskiego. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Bachorza, st. l i 2, patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 
l 

Bachórz, st. 16, patrz: środkowa i późna epoka brązu 

gm. Dynów, woj. przemyskie 

l l BIAłA, st. A i B, osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury lendzielsklej i kultury pucharów 

gm.loco, lejkowatych (neolit) 

woj. opolskie, Badania przeprowadzone przez mgr. Grzegorza Molendę (PSOZ Opole). Finansowane 

AZP 96-34/-, 95-34/- przez Urząd Miasta i Gminy Biała i PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zostało odkryte 

podczas inspekcji terenowej w 1994 r., w związku z kładzeniem wziemnego kabla światłowo-

dowego. Zarejestrowano wówczas profile obiektów osadniczych kultury ceramiki wstęgowej 

rytej i kultury pucharów lejkowatych oraz profil jamy średniowiecznej. Ponieważ skupiska 

obiektów oddzielała przestrzeń ponad 100 m, określono je jako dwa stanowiska: A i B. W se-

zonie 1996 na obu stanowiskach przebadano obszar o łącznej powierzchni 260m2• 

Odkryto 7 obiektów, w tym 4 dołki posłupowe. W ich wypełniskach znaleziono kilka-

dziesiąt fragmentów ceramiki i 3 wióry z bałryckiego krzemienia narzutowego. W warstwie 

humusu odkryto jeden żelazny grot bełtu. Materiał ceramiczny można wstępnie zaliczyć do 
kręgu kulrur naddunajskich, być może do kultury lendzielskiej. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 
Badania będą kontynuowane. 

BIAŁKA, st. 2, osada kultury pucharów lejkowatych, klasyczna faza wiórecka (neolit) 
gm. Szczawin Kościelny, Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Krzysztofa Gowina (PSOZ 
woj. płockie, Płock). Finansowane przez Wojewodę Płockiego i Fundację Badań Archeologicznych im. 
AZP 54-52/106 prof. Jażdżewskiego. Pierwszy sezon badań. 

Materiał rejestrowano stosując metodę planigrafiL Odkryto pozostałości chałup - pod-

stawą do ich wyróżnienia były skupiska polepy. Ponadto odsłonięto nieckowate jamy, z któ-

rych pochodzą fragmenty ceramiki i krzemienie. Liczny i zróżnicowany zbiór ceramiki zareje-

strowano w otoczeniu obiektów mieszkalnych. W związku z dokonanymi odkryciami, wstrzy-

mano planowane zalesienie obszaru stanowiska. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz-

nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii osadnictwa kultury pucha-

rów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim (prawdopodobnie wydawnictwa Muzeum Ar-

cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi). 

l 
Badania będą kontynuowane. 
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(Bielawa, st. 12, patrz: mezolit 

l . • 

lgm. loco, woj. wałbrzyskie ................................ 
BOCIEN, st. 5, 
gm. Chełmia, 

woj. toruńskie, 
AZP 35-45/169 

Bojanów, st. A, 

gm. I<rzanowice, woj. katowickie 

BOKINY, st. 63, 
gm. Łapy, 
woj. białostockie, 
AZP 39-83/63 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury późnej ceramiki wstęgowej i kultu-

ry amfor kulistych (neolit) 

osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

osada z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredni owieczna 

osada późnośredniowieczna 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z budową autostrady A-1, przeprowa

dzone w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę (Instytut Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploata

cji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 31 sondaży o wymiarach 0,5 x 0,5 m, ogółem 

przebadano powierzchnię 7,75 m2• 

Celem badań była ocena stanu zachowania i zasięgu stanowiska. Odsłonięto nawarstwie

nia kulturowe o miąższości od 12 do 120 cm. Występował w nich, niekiedy licznie, ruchomy 

materiał zabytkowy, przede wszystkim ceramika, datowany od neolitu do średniowiecza . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 

Stanowisko zostało zakwalifikowane do ratowniczych badań wykopaliskowych przed roz.. 

poczęciem budowy autostrady. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa kultury świderskiej (paleolit schyłkowy) 

ślady osadnictwa kultury komornickiej i kultury janisławickiej (mezolit) 

ślady osadnictwa kultury niemeńskiej (neolit) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu? - wczesna epoka żelaza?) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr Ewę Gieysztor-Szymczak (Państwowe 

Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeolo

giczne w Warszawie. Drugi sezon badań. Założono wykop l/96, poszerzając w trzech kierun

kach zbadany w 1994 r. sondaż 5/ 94. Przebadano powierzchnię 13 m 2
• 

Pozyskano około 4900 sztuk zabytków, w tym 4144 okazy krzemienne, 700 fragmentów 

ceramiki, przedmiot gliniany lub z kamienia (naturalny?), przedmiot z brązu oraz 55 frag

mentów bardzo drobnych kości. Wśród krzemieni wydzielono m.in.: 21 rdzeni i 8 ich frag

mentów, 5 łuszczni i ich fragmenty, 65 zatępców oraz podtępiec. W grupie narzędzi i cha

rakterystycznych odpadków z ich produkcji wydzielono: 8 rylców (w większości węglowych), 

16 rylczaków, przekłuwacz, 10 drapaczy, 19 skrobaczy, narzędzie zgrzebłowate, 12 zbrojników 

i 3 ich fragmenty: 2 tylczaki (Stawinoga i lancetowaty), 2 półtylczaki Ueden Komornica), 

zdwojony półtylczak, pólksiężyc i jego fragment, trójkąt nierówno boczny, 2 trapezy, 3 grociki 

typu Sośnia, grocik trójkątny, 34 wióry i ich fragmenty retuszowane, 4 odłupki retuszowane, 

około 20 innych, bliżej nieokreślonych narzędzi oraz 5 mikrorylców. Materiał krzemienny 

wystąpił w układzie bezkrzemienieowym i był wielokulturowy. Niewielką część stanowią oka

zy kultury świderskiej ze schyłkowego paleolitu (np. niektóre rdzenie, rylce i drapacze, prze

kłuwacz, kilkanaście wiórów ze śladami dwupiętowości). Odnotowano kilka fragmentów 

wiórów i odpadków z krzemienia czekoladowego, a także wiór z tego surowca ze śladami dwu

piętowości. Tu zapewne zaliczyć należy także część okazów z zaprawy rdzeni i półwytworów. 

Zdecydowaną większość zabytków krzemiennych stanowią okazy mezolityczne i neolityczne. 

Klasyfikacja materiału jest obecnie dość trudna - możliwe jest to jedynie na podstawie typo

logii narzędzi. Takie zbrojniki, jak: tylczaki Stawinoga i lancetowaty, trójkąt nierównoboczny, 

półtylczak Komornica, półksiężyc, zdwojony półtylczak oraz zapewne część drapaczy, skroba

czy i rdzeni, reprezentują kulturę komornicką. Natomiast niektóre rdzenie i część półsurow

ca wiórowego oraz trapezy wskazują na obecność elementów janisławickich. Osobną grupę 

!:::: _. 
o 
w 
z 

29 



<l: 
z 
IJ.J 

30 

wśród narzędzi stanowią okazy uznawane za neolityczne (grociki typu Sośnia i grocik trójkąt
ny), które wiązać można z kulrurą niemeńską, reprezentowaną na stanowisku przez bardzo 

licznie występującą ceramikę. Wśród pozyskanych 700 fragmentów ceramiki ponad 20 było 

ornamentowanych, z tego połowę stanowiły fragmenty wylewów, które zwykle zdobione były 

karbowaniem lub rzędami dziurek. Najczęstszym motywem zdobniczym są poziome układy 

pojedynczych rzędów okrągłych guzków wypychanych od wewnątrz, ornament paznokciowy, 

rzadziej układy skośne podwójnych rzędów odcisków stempelków. Ceramika ta zawiera Licv

ną domieszkę pokuszonego granitu średnio- i gruboziarnistego, niekiedy z domieszką roślin

ną. Powierzchnie wielu fragmentów brzuśców są przecierane trawą. Opisaną ceramikę moż

na zapewne odnieść do kulrury niemeńskiej. Natomiast nieliczna grupa fragmentów cerami

ki bez zdobień, o odmiennej technologii, wskazuje na obecność młodszych kultur, m.in. 

łużyckiej i wczesnośredniowiecznych. Pojedyncze znalezisko okazu z brązu (mały fragment 

drutu o zmiennym przekroju - od kwadratowego do prostokątnego), jak też kilkadziesiąt 

małych, przepalonych fragmentów kości, trudno obecnie wiązać z jakąkolwiek jednostką kul

turową. Nie natrafiono na żadne obiekty. 

Materiały przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 

Planuje się dokończenie badań w roku przyszłym. 

1 
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Borowo, st. 12, 

grn. Dobre, woj. włocławskie 

BRODY POMORSKIE, st. 20, 
gm. Gniew, 

woj. gdańskie, 

AZP 22-45/52 

BROGI-MORGI, st. st. l i 2, 
gm. Dobroń, woj. sieradzkie, 

AZP 70-50/-,-

BRZEZIE, st. 17, 

gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/36 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada kulrury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada z wczesnej epoki żelaza 

Stacjonarne badania wykopaliskowe przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Olgierda Fel

czaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) . Finansowane przez PSOZ. Jedenasty sezon ba

dań. Badaniami objęto ary nr nr: 184 (wykop 63), 148 (wykop 64), 149 (wykop 65) i 150 (wy

kop 66), na łącznej powierzchni 220m2
• 

Obiekty z wczesnej epoki żelaza znajdowały się bezpośrednio pod 30-centymetrową war

stwą orną i zalegały w spągu warstwy 48 (sedymentacyjnej) lub 56 (określanej jako calec). 

Obiekty neolityczne zalegały pod warstwą 48 i zagłębiały się w spągu warstwy 56. Obiekty 

z wczesnej epoki żelaza to jamy gospodarcze o wymiarach w przybliżeniu od l do 1,5 m śred

nicy, miąższości około 50 cm. W ich wypełniskach odkryto fragmenty ceramiki oraz polepę. 

Obiekty kulrury pucharów lejkowatych należy interpretować jako jamy gospodarcze. Miały 

one niewielkie rozmiary - od około 0,5 do 1,2 m średnicy. W ich obrębie zarejestrowano 

kilkanaście fragmentów ceramiki, natomiast największą ilość ceramiki odkryto w warstwie 
kulrurowej kulrury pucharów lejkowatych w wykopie 66 - około 450 fragmentów. Ponadto 
odkryto materiał krzemienny w postaci drapaczy, odłupków i odpadów z krzemienia bałtyc

kiego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Wyniki badań opublikowane zostaną w czasopiśmie "Pomerania Antiqua". 
Badania będą kontynuowane. 

dwie osady neolityczne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Andrzeja Pelisiaka (Mu
zeum Okręgowe w Sieradzu). 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 2 do 12 października przez mgr Renatę Zych (Krakowski Zespół do Badań 

Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon 

badań. Założono 4 wykopy na osi wschód-zachód, w miejscu największej koncentracji mate

riału zabytkowego na powierzchni. Przebadano obszar O, 7 ara oraz wykonano 120 odwiertów. 



Brzezie, st. 24, 
gm. Kłaj, woj. lcrakowskie 

Brzoskwinia, st. 6, 
gm. Zabierzów, woj. krakowskie 

BUKOWIEC, st. 18, 
gm. jabłonowo Pomorskie, 
woj. toruńskie, 
~ 33-49/141 

BUKOWIEC, st. 24, 
gm. Jabłonowo Pomorskie, 
woj. toruńskie, 

AZP 33-49/147 

BUKÓWKA·ZAPNIÓW, st. l, 
gm. Pawłów, 

woj. kieleckie, 
~83-68/35 

Natrafiono na pięć obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej z fazy nutowej - cztery 

zostały uchwycone częściowo, a tylko jeden (ob. nr 3) w całości. We wszystkich wystąpiły 

duże ilości materiału zabytkowego - tak ceramicznego, jak krzemiennego - jednorodnego 

chronologicznie i kulturowo. W jednym z wykopów natrafiono na ślady po warstwie kultu

rowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

- : ... - . - •. - •• - - ..... . - . l Ą~...;.,! 

patrz: paleolit 

- ... . .•• •. - • ł - - -- -:::... •• -. ....... ~ .• · .& 

osada kułtury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towskiego (PSOZ Toruń) . Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 8,5 m2• 

Badania miały na celu uzyskanie dokładniejszych danych na temat zagrożeń (intensywne 

prace agrotechniczne) i stanu zachowania nawarstwień kułturowych oraz pozyskanie mate

riałów ruchomych, pozwalających na precyzyjniejsze datowanie stanowiska. Wyeksplorowa

no dwie niewielkich rozmiarów jamy osadowe kultury późnej ceramiki wstęgowej. Miąższość 

obiektów (od 10 do 50 cm) świadczy o znacznym zniszczeniu stanowiska. Z wypełniska jam 

pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, pozwalających wydatować jamy na fazy Ub-Ili 

kułtury późnej ceramiki wstęgowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania zakończono. 

,-- ;- - • • • l -.~-l 

osada kułtury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 5,25 m 2• 

Prace miały na celu uzyskanie precyzyjniejszych danych na temat istniejących zagrożeń (głę

boka orka) i stanu zachowania nawarstwień kułturowych oraz pozyskanie materiałów pozwala

jących na dokładniejsze datowanie stanowiska. Wyeksplorowano pozostałości dwóch jam 

osadowych o nieregularnych kształtach, zachowanych tylko w części spągowej (miąższość do 

50 cm). Pozyskano kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, po analizie technologicznej i styłistycz.. 

nej przyporządkowanych do faz II b-III rozwoju kultury późnej ceramiki wstęgowej na Niżu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania będą kontynuowane. 

- . • ' .: . ; .-.-_.w:.: - , - ł • - ..: . . . . • 

osada kułtury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kułtury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

stanowisko produkcyjne kułtury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B2-C) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku i listopadzie przez 

mgr. Czesława Hadamika (Wydział Archeologiczny PSOZ w Kielcach). Finansowane przez 

Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej Warszawa. Czwarty sezon badań. Przebadano po

wienchnię 235 m2• 
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BYDGOSZCZ.Pałcz, st. 123, 
AZP 37-39/-

l 

l. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej: wyeksplorowano relikty dwóch obiektów słu

powych o wymiarach 5 x 3 i 3,3 x 2,5 m, z wewnętrznymi paleniskami, oraz rozpoczęto 

eksplorację półziemianki. Obydwa obiekty słupowe były nieco zagłębione w ziemię, jeden 

z nich miał prawdopodobnie rodzaj podcienia. Trzeci obiekt (półziemianka?) został prawie 

zupełnie zniszczony przez dużą jamę przypiecową kultury przeworskiej . W obiektach kultury 

ceramiki wstęgowej rytej wystąpił czysty zespół ceramiki fazy nutowej (klasycznej) tej kultury. 

2. Osada kultury łużyckiej: odkryto siedem jam, głównie o charakterze zasobowym, kilka 

z nich użytkowano wtórnie jako ogniska. Jak dotąd brak śladów "łużyckiej" warstwy kulturo

wej oraz niekwestionowanych reliktów obiektów mieszkalnych. Ceramika, wykazująca silne 

nawiązania trzcinieckie w kontekście materiałów czysto łużyckich, oraz kształty niektórych 

jam datują osadę na wczesne fazy kultury łużyckiej na tym terenie. 

3. Stanowisko produkcyjne kultury przeworskiej: wyeksplorowano dużąjamę (3 x 2,4 m) 

z ceramiką, kamieniami i fragmentami żaren (?) w wypełnisku . Funkcja obiektu jest sporna; 

datowany jest przez znalezisko denara Antoniusa Piusa. Wykonano również sondaż w pobli

żu kulminacji cypla, którego celem było odsłonięcie ewentualnych reliktów wczesnonowożyt

nego założenia dworskiego, na którego istnienie wskazują dane historyczne (1508, wzmian

kowany Marcin Broniowski h. Tarnawa z Bukówki) - rezultat był negatywny. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Wydziale Archeologicznym PSOZ w Kiel

cach. 

Badania będą kontynuowane. 

pracownia krzemieniarska (neolit) 

ślady osadnictwa kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (VI-VII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z powstaniem wybierzyska piasku na tere

nie pracowni krzernieniarskich, przeprowadzone w lipcu przez dr. Jacka Woźnego (Instytut 

Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy). Finansowane przez PSOZ i Wyższą 

Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Kompleks pracowni krzemieniar

skich badany był przez M. Kobusiewicza w 1962 r. i J. Woźnego w 1987 roku. W sezonie 1996 

zadokumentowany został profil piaśnicy na długości 170 m . Założono 3 wykopy sondażowe, 

uzupełnione dwoma dodatkowymi sondażami. 

Pozyskano dwa odrębne zespoły ceramiki neolitycznej . Materiały kultury pucharów lej

kowatych łączyły się przestrzennie ze zbiorem zabytków krzemiennych, obejmującym 219 arte

faktów (w tym 6 rdzeni i 21 narzędzi), ze śladowym udziałem krzemienia czekoladowego 

i krzemienia pasiastego (l zatępiec). Materiały kultury amfor kulistych związane były ze ślada

mi konstrukcji szałasowej (dołkami posłupowymi) oraz pozostałościami ogniska na cle pia

sku calcowego. Oprócz reliktów pracowni krzemieniarskich, znanych już ze st. 123 w Byd

goszczy-Pałczu, odkryto bardzo interesujące ślady późniejszego osadnictwa. Ze spągu brunat

no-czarnego namułu organicznego przy wschodnim profilu piaśnicy pozyskano fragmenty 

naczyń ceramicznych z okresu wpływów rzymskich (z kręgu kultury wielbarskiej) a także 64 

fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i masywny, gliniany ciężarek do obciążenia sie

ci rybackich. Przesłanki technologiczne (glina schudzona gruboziarnistą domieszką) oraz 

morfologiczne (wyłącznie esowate formy naczyń) wskazują, że pozyskano homogeniczny ze

spół ceramiczny z przełomu VI i VII w., sprzed upowszechnienia się na ziemiach polskich 

naczyń częściowo obtaczanych (2 pol. VII w.). Podobnie datowane stanowisko znane jest ze 

Strzelc Dolnych, położonych 4 km na północ od st. 123 w Bydgoszczy-Pałczu; materiały wcze

snośredniowieczne (VI/VII w.) należą jednak do rzadkich znalezisk na lewobrzeżu doliny 

dolnej Wisły. 

Materiały przechowywane są w PSOZ Bydgoszcz. 

Badania ratownicze zostały zakończone. 



'CHX:BsKO, st. 33 (GAZ 333),1 
gm. Mogilno, 
woj. bydgoskie, 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzym-

A'H 48-37/- skich) 

Cieclln, st. 2, 
gm. Smelno, woj. bydgoskie 

Ciechn:, st. 26 (GAZ 371), 
gm. Smelno, woj. bydgoskie 

DĄBROWA, st. 2, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 
AZP 104-59/50 

DĄBROWA, st. 3, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie, 
AZP 104-59/51 

l 

l 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego (sondaże) i mgr. Przemysława Bobrowskiego 

(nadzory). Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak {Instytut Archeologii i Etnologii 

PAN Oddział w Poznaniu, Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego). Finansowane przez 

EuRoPol Gaz SA. 

Stanowisko zostało odkryte podczas badań powierzchniowych w 1994 r. przez ekspedycję 

przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. W programie badań 

ratowniczych wytypowano je do badań sondażowych, a następnie nadzorów wykonywanych 

bezpośrednio w trakcie prac budowlanych. W 1996 r. w czasie badań sondażowych założono 

wykop o wymiarach 70 x 2m- przebadano powierzchnię 140m2; w trakcie nadzorów zbada

no powierzchnię 2,6 ara. 

W partii szczytowej niewielkiego wyniesienia odkryto 3 obiekty (dwie jamy i dołek posłu

powy), w tym jeden, który można było datować ogólnie na początek naszej ery (kultura prze

worska). Obiekty te były bardzo silnie zniszczone przez głęboką orkę i erozję, w związku 

z czym podjęto decyzję, że dalsze badaniach stanowiska prowadzone będą tylko w formie 

nadzorów prac budowlanych. W trakcie nadzorów odkryto 19 obiektów, w tym dwie jamy 

z l fazy kultury późnej ceramiki wstęgowej , 3 jamy z m fazy kultury późnej ceramiki wstęgo

wej, 4 jamy kultury łużyckiej i 9 jam kultury przeworskiej . 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w sierpniu przez mgr Elżbietę Trelę (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane 

przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

Badaniami objęto skraj prawdopodobnie rozległej osady, której centrum, sądząc po rozpro

szeniu materiału na powierzchni, musiało się znajdować na wschód od rozpoznanego obsza

ru. Przebadano powierzchnię l ara. 

Odkryto 4 obiekty: dwie jamy (ob. 2 i 4) i dwa dołki pasłupowe (oh. l i 3). Głębokość 

przebadanych jam nie przekraczała 100 cm. Uzyskano niewielką ilość skorup, przy czym 

większość z warstwy ornej. Ceramika związana była głównie z kulturą lendzielską (w tym 

jedno ucho rożkowate) i tylko nieliczne fragmenty z kulturą malicką (w tym jeden fragment 

z ornamentem). Pojedynczo wystąpiły skorupy kultury łużyckiej i średniowieczne. Nieliczny 

materiał krzemienny (mały rdzeń oraz fragmenty wiórów i odłupków) nie był charaktery

styczny. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada późnośredniowieczna 

Sondażowe, badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo

atacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 200m2
• 
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DĄBROWA, st. 11, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 
AZP 104-59/59 

DĘBA, st. 3, 
gm. Poświętne, 

woj. piotrkowskie, 
AZP 73-59/17 

DĘBIANKI, st. 3, 
gm. Topólka, 
woj. włocławskie, 

AZP 51-44/103 

DOBRZEJOWICE, st. 2, 
gm. Żukowice, 
woj. legnickie, 
AZP 67-18/51 

Drąigów, st. 2, 

gm. Ułęż, woj. lubelskie 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 17 do 30 sierpnia przez mgr Beatę Rokitowską (Krakowski Zespół do Badań 

Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierw

szy sezon badań. Założono 4 wykopy. Łącznie przebadano powierzchnię 0,5 ara. 

Układ stratygraficzny był następujący: warstwa orna sięgająca do około 35 cm, warstwa 

ciemnobrunatna o miąższości około 20 cm, calec od głębokości około 50-55 cm. Łącznie 

podjęto 39 wyrobów glinianych i 7 krzemiennych. Większość znalezisk pochodziła z powierzch

ni stanowiska lub z warstwy ornej. Na przebadanym obszarze nie stwierdzono śladów po 
obiektach archeologicznych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowo-sondażowe przeprowadzone przez mgr. Mirosława Szukałę. Ba

dania archeologiczne uzupełnił sondaż geomorfologiczny, wykonany przez Pawła Morosika. 

Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Stanowisko położone jest na terenie poro

śniętym lasem, częściowo niszczonym przez eksploatację piasku. Przebadano powierzchnię 

258 m2 pojedynczymi wykopami wokół terenu badań w sezonie 1987. 

Odkryto niewielką ilość ceramiki, spalonych kości i wyrobów krzemiennych. Wszystkie 

materiały wystąpiły w warstwie i należały do trzech wymienionych wyżej kultur- ich chrono

logię określono na podstawie ceramiki i materiałów pozyskanych w 1987 r. Nie natrafiono 

na żaden obiekt. Stanowisko należy określić jako silnie zniszczone. Formy terenowe (kopce, 

pagórki) występujące w obrębie i w otoczeniu stanowiska zostały definitywnie rozpoznane 
jako twory naturalne. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury iwieńskiej/trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu -wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Przemysława Makarowicza (Instytut 

Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 42,5 m2. 

W wykopach nie odnotowano obiektów wziemnych. Zarejestrowano 70 fragmentów ce
ramiki naczyniowej i 10 wyrobów krzemiennych. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zenona Hendla (Muzeum Arche

ologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez Spółdzielnię Produkcyjną "Barbór
ka" w Czernej. Przebadano powierzchnię 2,5 ara. 

Odkryto 55 obiektów, pozyskano 4150 fragmentów naczyń glinianych, 3 naczynia całe, 

17 przedmiotów kamiennych, 491 krzemieni, 13 przedmiotów kościanych i rogowych. Ce

chy stylistyczne i technologiczne łączą materiał z osadnictwem kultury pucharów lejkowa
tych na tym terenie. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 



Dręstwo, st. 10, gm. Bargłów 

Kościelny, woj. suwalskie 

patrz: mezolit 
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Dręstwo, st. 35, gm.Bargłów 

Kościelny, woj. suwalskie 

Dudka, st. l, 
gm. 'X'ydn1iny, woj. suwalskie 

Dzierinica, st. 35, 

gm. Nekla, woj. poznańskie 

patrz: mezolit 

patrz: paleolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzyn1skich 
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DŹWIERZNO, st. 4. 
gm. Chełrnża, 

woj. toruńskie, 

AZP 36-45/27 

DŹWIERZNO, st. 5, 
gm. Chełrnża, 

woj. toruńskie, 

AZP 35-45/28 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z budową autostrady A-1, przeprowadzone 

w październiku przez mgr. Wojciecha Sosnowskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploata

cji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 35 wykopów sondażowych o wymiarach 0,5 x 

0,5 m każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 8,75 m 2• 

Nie odnotowano ewidentnych nawarstwień kulturowych. Ruchomy materiał zabytkowy 

(ceramika kultury pucharów lejkowatych) pozyskano ze styku humusu z piaskiem caleowym (?). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika oraz PSOZ w Toruniu. 

Postuluje się przeprowadzenie szerszych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem bu

dowy autostrady. 

• • • -- .. -_;_ - "' : - •• ' - l • ...,::.. . 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-1, prze

prowadzone w październiku przez mgr. Wojciecha Sosnowskiego (Instytut Archeologii i Et

nologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy 

i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 22 wykopy o wymiarach 0,5 x 0,5 m 

każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 5,5 m2• 

Pod warstwą humusu wystąpiła warstwa piasku o miąższości do 40 cm, w której odnoto

wano nieliczne fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Warstwę tę można praw

dopodobnie identyfikować z warstwą kulturową. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 

Postuluje się przeprowadzenie szerszych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem bu

dowy autostrady. 

- - - -_- . ~~ _·.. _.J "-·-- --~ ._·_ - .... - .-- -.-

Gąsawa, st. 6, patrz: środkowa i późna epoka brązu 

gm.loco, woj. bydgoskie 

. • - l f r •. • l • - ,• .iii 'l - .- ' - ·-' •'- ,. - ' •• • -; .}_ 

Głuszyno, st. l, patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

gm. Potęgowo, woj. słupskie 

• _ , _- • ~_J- ,.-- •• ~ • ·=.__. __ • -_",.!~·-~ ~ • ___ r--;:~~--~. r-.. •. - • ·~~-l _j.'- - · • __ :·~ ~_.,:;. •:.,:; 

GORYSZEWO, st. 26 

(GAZ 354A), 

gm. Mogilno, 

woj. bydgoskie, 

AZP 48-37/-

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada wczesnośredniowieczna (faza D) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. mgr. Ryszarda Kirkowskiego, Monikę Kwiatkowską i Edytę Mrowiec. 

Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak (Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego 

Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk). Stanowisko zostało odkryte pod-
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GRABINA, st. 3, 
gm. l:.ąck, woj. płockie, 
AZP 53-51/16 

Grabina, st. 4, 
gm. Łąck, woj. płockie 

GRĄDY, st. 4, 
gm. Otmuchów, 
woj. opolskie, 
AZP 92-30/160 

l 
l 

czas nadzorów wykonywanych bezpośrednio w trakcie prac budowlanych. Przebadano po

wierzchnię 1,3 ara. 
Odkryto po jednym obiekcie Gamie) wymienionych wyżej jednostek kulturowych. 

osada kultury pucharów lejkowatych i kręgu kultur leśnych (neolit) 

Badania sondażowe przeprowadzone w dniach 5-29 lipca przez mgr Sławomirę Rutę 

(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego}. Ekspertyzę gleboznawczą na stanowisku i w je

go otoczeniu wykonał mgr J. Kustrzyński. Finansowane przez PSOZ i Uniwersytet Łódzki. 

Pierwszy sezon badań. Wykonano kilka serii dołkowań. W centralnej części stanowiska, 

w miejscach pojawienia się materiału zabytkowego, założono 3 sondaże (nr nr l/lE-20m2
, 

2/2E- 20m2, 3-25m2). Łącznie przebadano powierzchnię 65 m2• 

W sondażu l/1E znaleziono ceramikę kręgu kultur leśnych oraz wyrażne skupienie drob

nych, przegrzanych, spękanych kamieni (pozostałość paleniska?). Materiał zalegał niemal wy

łącznie w stropie II warstwy naturalnej do głębokości około 15 cm poniżej humusu. Sondaż 

2/ 2E dostarczył około 70 fragmentów ceramiki pradziejowej, przede wszystkim kultury pu

charów lejkowatych, zalegających w spągu I i stropie II warstwy naturalnej. Z sondażu 3 po

zyskano zaledwie 4 fragmenty ceramiki pradziejowej i kilka nowożytnej, głównie z humusu. 

Na północnej ścianie sondażu l zadokumentowano pełny profil gleby brunatnej rdzawej 

wyługowanej, na pograniczu kwaśnej, wytworzonej z piasków niecałkowitych; nie stwierdzo

no gleby kopalnej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Płocku. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: paleolit 

osada kułtury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej (neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe spowodowane wysokim stopniem degradacji stano

wiska, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Jarosława Bronowickiego. Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko zostało odkryte w 1994 r. przez mgr. Mariusza Krawczyka podczas badań 

powierzchniowych w ramach AZP. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 2,4 ara (głębo
kość nawarstwień do 0,30 m). 

Celem badań było określenie wartości poznawczej stanowiska, zasięgu przestrzeni relik
towej oraz stopnia jej destrukcji. Odkryto 7 obiektów nieruchomych, których średnia miąż

szość wynosiła zaledwie około 0,10 m. Pozyskano z nich 198 fragmentów ceramiki, 5 artefak_.. 

tów krzemiennych i 18 bryłek polepy. Z warstwy ornej pochodzi 6 fragmentów ceramiki oraz 
42 wyroby krzemienne. Na uwagę zasługuje obiekt nr l, gdzie odkryto fragmenty ceramiki 

należące wyłącznie do jednego, cienkościennego pucharka, w którego wnętrzu znaleziono 

trapez i wiórek krzemienny. Praktycznie całość inwentarza zaliczyć można do kułtury cerami

ki wstęgowej kłutej, tylko w przypadkujednego fragmentu ceramiki i dwóch artefaktów 

z krzemienia czekoladowego nasuwają się wątpliwości. Nie jest jednak wykluczone, że zasie

dlenie stanowiska przez ludność kultury ceramiki wstęgowej kłutej poprzedził, trudny w tej 

chwili do bliższego określenia, epizod osadniczy związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. 

Stan zachowania obiektów ocenić należy jako bardzo zły, zachowały się jedynie ich partie 
spągowe. 

Ze względu na dużą wartość poznawczą stanowiska należałoby kontynuować badania ra

townicze. 



GUBIN, st. 32, 
grn.loco, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 61-6/8 

GWOŹDZIEC, st. 2, 
grn. Zaldiayn, 
woj. tarnowskie 
AZP 106-64/27 

Hanna, st. XIV, 
grn. loco, woj. bialskopodlaskie 

,_ 

grób (?) kułtury ceramiki sznurowej (neolit) 

TO 

osada kułtury lendzielskiej, kultury pucharów lejkowatych i kułtury ceramiki sznu
wej (neolit) 

osada kułtury unietyckiej (wczesna epoka brązu) 

osada kułtury łużyckiej (środkowa epoka brązu) 

pr 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z budową miejskiej oczyszczalni ścieków, 

zeprowadzone przez mgr. Krzysztofa Garbacza (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadod

w Świdnicy k. Zielonej Góry), z udziałem mgr. mgr. Ewy Przechrzty, Sławomira Kałagate, 
ałgorzaty Lewczuk i Julii Orlickiej. Nadzorował dr Jarosław Lewczuk. Finansowane przez Przed

biorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin/Guben, sp. z o.o. Przebadano obszar około 4 ha. 
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w 
Odsłonięto 144 obiekty, które grupowały się w południowo-wschodniej części wykopu. 

okolicy trzech obiektów, przy północnej granicy zasięgu jam, udało się uchwycić warstwę 

łturową. We wschodniej części wykopu zlokalizowano poniemieckie wysypisko śmieci, 

óre przyczyniło się do znacznego uszkodzenia, a nawet zniszczenia kilkunastu jam. Jeden 

iekt miał charakter grobowy, pozostałe osadniczy. Domniemany grób kultury ceramiki 

ku 
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nurowej nie zawierał kości, wyposażony był w dwie zdobione amfory baniaste i 35 wyro

w krzemiennych w postaci doborowych wiórów i rylców. W brunatnym wypełnisku wy

miały się czarne plamy spalenizny w pobiiżu obu naczyń. Większość jam neolitycznych 

charakterze osadniczym związana jest z grupą nadodrzańską kultury ceramiki sznurowej, 3 

iekty z kułturą pucharów lejkowatych, jeden z grupą brzesko-kujawską kułtury lendzieł
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ej. Z epoką brązu związanych jest 5 obiektów: 2 z kułturą unietycką, 3 z kułturą łużycką 

u pa sasko-łużycka). Kilkanaście obiektów określono ogólnie jako neolityczne i z wczesne

okresu epoki brązu. Jamy miały charakter gospodarczy i mieszkalny. Wśród tych pier
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zych wyróżniono śmietniskowe i zasobowe, w postaci nieckowatych, głębokich piwniczek, 

naczyniami zasobowymi w wypełnisku (ciekawe jest znalezisko in situ zasobowca w miejscu 

wypału). Zarejestrowano też kilka palenisk i jam z paleniskami. Trzy obiekty pełniły funkcje 

zydomowych warsztatów tkackich. Wszystkie obiekty mieszkalne były zagłębione i miały 

pewne konstrukcję półziemiankową. Niektóre miały wyodrębniony w partii wejściowej po

m-lawę, płytszą od całego obiektu, która mogła pełnić funkcję przedsionka. W kilku obiek

ta ch mieszkalnych znajdowały się paleniska. 

Na 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
dodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. 

Badania zakończono. 

ślady osadnictwa mezolitycznego 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit) 

ślad osadnictwa kułtury lendzielskiej (neolit) 

ślady osadnictwa nowożytnego 

dzi 

Sondażowe badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach od 3 września do 3 paź

ernika przez mgr Agnieszkę Kukułkę (Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Finansowane przez 

kład Energetyczny SA. w Tarnowie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 42m2• Za 

ką. 

Stwierdzono brak warstwy kułturowej na skutek silnej erozji i niszczenia stanowiska ar

Odkryty został jeden obiekt typu jamy zasobowej i kilka mniejszych, trudnych do inter

etacji (być może są to zagłębienia w ziemi wypełnione materiałem). Wypełniska czworokąt

i w rzucie jamy stanowiła popielato-szara, zgliniona ziemia, z grudami i płatami razlasowa

j polepy; przy dnie znajdowały się warstewki spalenizny. W obiekcie znaleziono dość liczny 

ateriał ceramiczny i krzemienny. Ceramika wykazuje cechy wczesnych faz kułtury ceramiki 

tęgawej rytej. Pobrana z obiektu botaniczna próbka ziemi wykazała obecność szczątków 

zenicy płaskurki, stokłosy i dębu . 
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Wy

iki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrod

Archeologicznego", t. XVIII, 1997. ka 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: mezolit 
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HELENÓW, st. l, 
gm. Szczawin Kościelny, 

woj. płockie 

HUSYNNE, st. 2, 
gm. Hrubieszów, 

woj. zamojskie, 

AZP 86-95/23 

IGOWMIA, st. 4, 
gm. lgołomia-Wawrzeńczyce, 

woj. krakowskie, 

AZP 102-59/56 

Ił.ŻA.Chwałowski Trakt, st. 21, 
gm. Iłża, 

woj. radomskie, 

AZP 79-69/-

osada kultury pucharów lejkowatych z fazy sarnowskiej (neolit) 

ślad osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 

ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. P. Papiernika i dr M. Rybicką. Fi

nansowane przez Fundację Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada Jażdżewskiego 

oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Drugi sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 325 m2 (łącznie w trakcie dwóch sezonów 1995 i 1996-650 m2). 

Wykopy usyruowano po dwu stronach drogi gruntowej, która w znacznym stopniu znisz. 

czyła pozostałości osadnictwa pradziejowego. Ponadto zarejestrowano silne procesy stokowe 

i liczne wkopy nowożytne, związane z funkcjonowaniem obecnej wsi, oraz rowy strzeleckie, 

które również przyczyniły się do dużej degradacji stanowiska. Wykopami objęto cały obszar 

występowania na powierzchni materiałów kultury pucharów lejkowatych. Wyeksplorowano 

około 1400 fragmentów naczyń i około 100 zabytków krzemiennych. Wstępna analiza mate

riałów ruchomych pozwoliła określić ich chronologię na młodszy etap fazy sarnowskiej (faza 

II podziału chronologicznego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach wg Kośki) . Dato

wanie oparto na przewadze krzemienia czekoladowego i dominacji pucharów typu A, zdo

bionych "archaicznymi" wątkami, przy minimalnym udziale amfor zdobionych ornamentem 

w typie drabinki. Ponadto odkryto ślady penetracji kultury amfor kulistych w postaci sku

pienia fragmentów naczyń o powierzchni około 25 m2 oraz nieliczne, rejestrowane na po

wierzchni całego stanowiska, fragmenty ceramiki i krzemienie (w tym l grocik), prawdopo

dobnie związane z wczesną epoką brązu. 

Badania zakończono. 

cmentarzysko kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 

cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 

cmentarzysko kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu) 

Badania ratownicze, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr Annę Zakościelną (Kate

dra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Ma

rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sprawozdanie z badań w PSOZ Zamość. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury ceramiki promienistej (neolit) - wynik negatywny 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu-wczesna epoka żelaza) -wynik nega-

tywny 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich)- wynik negatywny 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową szklarni, przeprowadzone przez mgr 

B. Baczyńską. Finansowane przez Wojewodę Krakowskiego. Przebadano powierzchnię 75m2• 

Nie stwierdzono obecności nawarstwień i obiektów archeologicznych. 

Dokumentacja przechowywana jest w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Oddział 
Kraków. 

• • _l 'L''..!' •'• ~~ -l.'----;..._.- ... 17fl,;;-..,---:'T-f'~ ·~ ·~· ~ ·~ ' l. ,- a, ,"- -' ,• ' 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada hutnicza kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna {XI-XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witolda Bujakowskiego 

przy współpracy Marcina Kmicika (Muzeum Regionalne w Iłży). Finansowane przez PSOZ 

i Zarząd Gminy i Miasta Iłży. Pierwszy sezon badań. Założono 5 wykopów, łącznie przebada· 

no powierzchnię 500m2• 

Celem badań było rozpoznanie zlokalizowanej w tym miejscu na podstawie prospekcji 

powierzchniowej i wierceń osady wczesnośredniowiecznej przy grodzisku z XII-XIII w. Wyko

py założono na odcinku 300 m na prawym brzegu tarasu nadzalewowego Iłżanki. Mniej 

więcej w połowie tego odcinka taras rozcina płytka dolinka małego bezimiennego dopływu 

Iłżanki, dzieląc stanowisko na część wschodnią i zachodnią. W części wschodniej, położonej 

na wyraźnym cyplu, natrafiono na ślady osady kultury ceramiki wstęgowej rytej z fazy nuto-



Imielnik Stary, st. l, 
gm. Stryków, woj. łódzkie 

Janiszewo, st. 2, 
gm. Lubraniec, woj. włocławski 

)arantowice, st. 7, 
gm. Wąbnetno, woj. toruńskie 

JARANTOWICE, st. 16, 
gm. Wąbrzdno, 

woj. toruńskie 

AZP 33-46/16 

wej, w postaci około 150 fragmentów ceramiki. Skupiały się one na powierzchni kilku me

trów kwadratowych wokół obwarowanego kamieniami, mocno rozmytego ogniska, a także 

w nim samym. Obok znajdowała się niewielka, płytka jama, również zawierająca ceramikę. Nie 

natrafiono na żadne ślady konstrukcji mieszkalnych. Na cmentarzysku płaskim kultury pucha

rów lejkowatych odkryto 12 grobów o zróżnicowanej konstrukcji. Do najciekawszych, a zara

zem reprezentujących różne typy, należą groby nr l, 7 i 9. Grób 1/96 znajdował się na głęboko

ści 15 cm. Pod jednowarstwową pokrywą z wapiennego gruzu i granitowych otoczaków spoczy

wał bezpośrednio na ziemi dobrze zachowany szkielet mężczyzny. Zmarłego ułożono na wznak 

w pozycji wyprostowanej. Obok czaszki znajdował się wiór z krzemienia czekoladowego i frag

ment flaszy z kryzą, z dnem na pięciu płaskich nóżkach. Na prawym kołanie zmarłego leżał 

mały rdzeń wiórowy z krzemienia czekoladowego. Grób 7/ 96 miał bardzo wyraźnie zaryso

waną owalną jamę (240 x 130 cm), zwięźle wypełnioną granitowymi otoczakami i czarną, 

lekko tłustą warstwą z nielicznymi węgielkami drzewnymi. Znajdujące się na głębokości 70 cm 

płaskie dno wyłożone było płytami z rozłupanych granitów i jedną wapienną. Natrafiono 

jedynie na mały fragment ludzkiego żebra. Grób 9/ 96, w całości zbudowany z wapiennych 

płyt, był mocno zniszczony przez orkę. Dobrze zachowały się jedynie fragmenty bocznych 

ścian skrzyni i prostokątne dno (250 x 120 cm), bardzo starannie wyłożone płytami. Zachowa

ny fragmentarycznie szkielet potwierdzał wyprostowaną pozycję zmarłego. Na cmentarzysku 

odkryto także 2 groby dziecięce. Wszystkie groby zorientowane były wzdłuż osi wschód-zachód. 

Osada hutnicza kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich zajmowała rozległy ob

szarzarównowe wschodniej, jak i zachodniej części stanowiska (najprawdopodobniej daleko 

wykracza poza jego obecnie przyjęte granice). Odkryto tu łącznie 25 obiektów związanych z wy

topem żelaza: 8 niewielkich kotlinek podymarkowych, 7 skupisk żużla powstałych prawdopo

dobnie podczas rozbijania dymarek, 10 różnej wielkości jam przypiecowiskowych. W wypełni

skach niektórych z nich znajdowal się materiał osadniczy w postaci ceramiki i kości zwierzęcych. 

Osada wczesnośredniowieczna zlokalizowana została w części zachodniej stanowiska. 

W wykopie o powierzchni l ara odkryto dobrze zachowany piec garncarski. Piec miał kształt 

owalny o wymiarach 150 x 180 cm; wylepione z gliny ścianki zachowały się do wysokości 80 cm. 

W jego wnętrzu znajdowały się przemieszane fragmenty ceramiki z okresu od XI do połowy 

XIII w. W pobliżu pieca odsłonięto dużą jamę o wymiarach 300 x 320 cm i głębokości 100 cm, 

zinterpretowaną jako półziemianka. W jej wypełnisku znajdowała się ceramika z tego samego 

okresu, co w piecu oraz kości zwierzęce. Badania będą kontynuowane. 

l l l .. l l l l ' '- -·~. l -.· l l 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: okres nowożytny 

patrz: wczesne średniowiecze 

, ' ' Jr ' - l r ' ' ' ' ' ' ., ' ' ' ' ' ., ~ 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towsklego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań . Przebadano po

wierzchnię 5m2
• 

Prace miały na celu uściślenie danych na temat istniejących zagrożeń (głęboka orka) i sta

nu zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiałów, pozwalających na do

kładniejsze wydatowanie nawarstwień. Podjęto je po stwierdzeniu na powierzchni gruntu 

śladów niszczonych obiektów - w tych miejscach założono wykopy sondażowe. Łącznie wy

eksplorowano spągowe części dwu jam osadniczych (miąższość do 36 cm). Materiał zabytko

wy pozyskano tylko z jednej - były to fragmenty ceramiki naczyniowej, którą po analizie 

przyporządkowano do fazy Ila kultury późnej ceramiki wstęgowej na Niżu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. Badania zakończono. 
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Kaleń, st. l, 

gm. Wieniawa, woj. radomskie 

Kaleń, st. 5, 
gm. Wieniawa, woj. radomskie 

Kałdus, st. 3, 
gm. Chełmno, woj. toruńskie 

KAMIONKI DUŻE, st. 2, 
gm. Łysomice, 

woj. toruńskie, 

AU 37-45/27 

KARClYN, st. 32, 
gm.loco, 
woj. bydgoskie, 

AZP 46-41/50 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kułtury pucharów lejkowatych (schyłkowy neolit) 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, prze

prowadzone w październiku przez mgr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Marka Rubnikiewicza 

(Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowa

ne przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano łącz

nie 5 m2 w 20 wykopach o wymiarach 0,5 x 0,5 m. 

Pod warstwą humusu wystąpiła warstwa żółtego piasku - calec. Z wykopów pozyskano 

2 fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, z powierzchni natomiast 46 fragmen

tów, co zdaje się świadczyć o znacznym zniszczeniu stanowiska. Postułuje się dalsze badania 

wykopaliskowe przed rozpoczęciem budowy autostrady. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 

Badania będą kontynuowane. 
t l ' • -,:. ' • - • l 

ślady osadnictwa kułtury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

osada i cmentarzysko (?) kultury łużyckiej (epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, póżnośredniowiecznego i nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Bolesława Panczenkę 

(Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 

EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Łącznie przebadano powierzchnię 37,7 ara. 

Zarejestrowano 96 obiektów. Pierwszy etap względnie stabilnego zasiedlenia stanowiska 

reprezentowały pozostałości osad kultury późnej ceramiki wstęgowej z dwóch różnych faz 

rozwojowych: wczesnej (faza I), charakteryzującej się występowaniem ceramiki kłutej, i póź.. 

nej (faza II), zaliczanej do grupy brzesko-kujawskiej. W obu przypadkach były to jamy gospo

darcze, glinianki i dołki pasłupowe (18 obiektów), tworzące kilka zgrupowań w zachodniej 

części wykopu. Zaznaczyć należy, iż nie stwierdzono w ich otoczeniu reprezentatywnych dla 

tej kultury długich domów. Podobny charakter miały relikty osadnictwa kułtury pucharów 

lejkowatych: 8 obiektów należących do dwóch (co najmniej) różnefazowych obozowisk (fazy 

II i III A), uchwyconych częściowo w ramach wykopu. Osadnictwo kultury łużyckiej repre

zentowane było przez 18 odosobnionych obiektów, nie mających jednak związku z ocze

kiwanym na podstawie wyników rozpoznania powierzchniowego cmentarzyskiem. Przepro

wadzona ponownie w trakcie wykopalisk prospekcja wykazała, że ta część cmentarzyska, którą 

przecina gazociąg (usytuowana na najbardziej eksponowanej krawędzi doliny), uległa całkowi

tej destrukcji wskutek uprawy pola i procesów stokowych. Jedynym sygnałem obecności gro

bów także w tej strefie były pojedyncze, przepalone kości, znajdowane na powierzchni i w war

stwie ornej. 

Ostatnie etapy osadnictwa, poświadczone materiałami ceramicznymi z okresów średnio

wiecznego i nowożytnego, wiążą się zapewne z lokacją obecnej wsi i przemieszczeniami jej 

zabudowy oraz eksploatacją gospodarczą. 

Badania będą kontynuowane w przypadku budowy drugiej nitki gazociągu. 



KARMANOWIC , st. 35, 
gm. Wa,wolnica, 
woj. lubelskie, 
AZP 75-77/-

KICHARY NOWE, st. 2, 
gm. Dwikozy, 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 88-72/18 

cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr Jolantę N ogaj-Chachaj (Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skło

dowskiej i PSOZ w Lublinie. Dziewiąty sezon badań. Odsłonięto 218 m1 na działce 72, obok 
miejsca, gdzie w 1991 r. odkryty został grób nr 41/91, fragment rowu i jama pod nim. 

W sezonie 1996 odkryto kolejny grobowiec "megalityczny", pozostałości dużego obiektu 

(o charakterze mieszkalnym?), konstrukcję kamienną, jamę workowatą oraz 11 dołków po

słupowych. Grobowiec został odsłonięty na długości około 10 m i szerokości około 2 m. Ka

mienie wapienne tworzące konstrukcję znajdowały się na głębokości 10-25 cm od powierz

chni ziemi. Grobowiec miał orientację północny zachód - południowy wschód. Według 

wstępnych obserwacji miał on kształt zbliżony do prostokąta, podobnie jak konstrukcje V 
88, IV89, III/ 89. Pokrywa kamienna była bardzo zniszczona przez orkę. Większe kamienie 

tworzyły prostolinijną krawędź boczną konstrukcji. W warstwie ornej nad grobowcem oraz 

w jego stropie zarejestrowano znaczną ilość fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowa

tych. Dołki posłupowe miały średnicę około 30-35 cm i głębokość od 25 do 33 cm. W ich 

wypełniskach znaleziono fragmenty ceramiki, drobne fragmenty przepalonych kości i pole

py. Dołki tworzyły w miarę regularny układ. Trudno powiedzieć czy są one pozostałością 

obiektu (chaty?) zbudowanego wcześniej lub później niż konstrukcja megalityczna, czy kon

strukcji drewnianej dobudowanej do wejścia (?) grobowca. Nie można także wykluczyć, że 

jest to ślad po konstrukcji drewnianej zbudowanej nad jamą VV96 i towarzyszącym jej skupi

skiem kamieni. Jama VV96, o workowatym profilu, miała wymiary 105 x 110 cm i głębokość 

83 cm. W stropie natrafiono na kilka kamieni wapiennych. Wypełnisko było niejednolite

zanotowano w nim drobne fragmenty polepy, przepalonych kości oraz ceramiki kultury pu

charów lejkowatych. Sąsiadującą z jamą konstrukcję kamienną tworzyły bryły wapienia o wy

miarach 50 x 30 cm. Wysokość jej wynosiła 20-30 cm, długość około 70 cm. Być może 

w przeszłości bryły wapienia stanowiły jednolitą, ustawioną pionowo płytę, która rozsypała 

się pod wpływem wietrzenia. Odkryto ponadto ślady obiektu o wymiarach 410 x 210 cm 

i głębokości 20 cm. W jego stropie zanotowano fragmenty ceramiki kultury pucharów lejko

watych. Część obiektu przykrywała warstwa deluwium lessowego. Jesienią przeprowadzono 

na stanowisku dodatkowe prace interwencyjne, w czasie których odkryto pod warstwą delu-

. wiu m, na głębokości od 60 do 100 cm od powierzchni, strop warstwy kulturowej (?) lub 

poziomu gleby kopalnej (?). Tworzył ją czarny, silnie zgliniony less. Jej charakter i funkcję 

będzie można określić dopiero po szczegółowych badaniach gleboznawczych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Ma

rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski 

Środkowowschodniej", t. II, 1997. Badania będą kontynuowane. 
- : l .. • 'o( 

cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych i kultury 

ceramiki sznurowej (neolit - wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr Hannę Kowalewską-Mar
szałek (Zakład Archeologii Średniowiecznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN). Finan
sowane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, PSOZ i Urząd Gminy Dwikozy. Dziesiąty 

sezon badań. Celem prac była eksploracja odsłoniętych w 1993 r. struktur: kamienno-ziemnej 

konstrukcji "megalitycznej" i rozległego kolistego zaciemnienia oraz pozostawionych w 1995 r.: 
bruku kamiennego 122 i przyległego doń obiektu 121. Przebadano powierzchnię 370 m2• 

Dwie jednostki stratygraficzne (122 i 145) wyeksplorowano całkowicie, pozostałe częściowo . 

W całości przebadano grób o konstrukcji kamiennej (tworzył ją zwarty, kilkuwarstwowy 

bruk z obstawą i posadzką- jednostka stratygraficzna 122), częściowo zniszczony przez przy

legający doń obiekt 121 - najprawdopodobniej kolejny grób niszowy. Pochówek, zachowany 

śladowo (pojedyncze, drobne ułamki kości), był bogato wyposażony w przedmioty związane 

z kulturą pucharów lejkowatych: 2 naczynia (amforę i flaszę z kryzą}, wiórowiec z krzemienia 

wołyńskiego, kościane szydełko, sztylet miedziany oraz niezidentyfikowany, zwęglony przed

miot (być może fragment kła dzika) to pierwszy odkryty na stanowisku zespół zwarty, należą

cy do tej kultury, przy czym niewątpliwie najcenniejsze jest w nim miedziane ostrze sztyletu, 

dla którego brak analogii na ziemiach polskich. Znaleziska te potwierdzają hipotetyczną do-
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KIEŁBASIN, st. 4, 

gm. Chełmia, 

woj. toruńskie, 

AZP 37-45/24 

tychczas atrybucję kulturową pozostałych grobów o konstrukcji kamiennej na cmentarzy

sku. Sąsiadującą z brukiem jednostkę 121 należy uznać za kolejny grób niszowy, związany 

najprawdopodobniej z kulturą ceramiki sznurowej - przemawiają za tym szczegóły jej budo

wy, rozmiary i zawartość. Jednostka 145 to przypuszczalnie jama "ofiarna"- znaleziono w niej 

tylko czaszkę zwierzęcą (krowy lub tura), spoczywającą w warstwie silnie przepalonej ziemi. 

W zasypisku obiektu wystąpił drobny materiał ceramiczny i krzemienny, pochodzący z neoli

tu i wczesnego okresu epoki brązu. Jednostka 140, uznana w 1993 r. za "rozległą konstrukcję 

kamienno-ziemną, być może o charakterze megalitycznym", okazała się szeregiem przylegają

cych do siebie obstaw i bruków kamiennych, przykrytych wspólnym nasypem ziemnym. Zna

leziono tu liczne materiały kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych. Wydaje 

się, że w przypadku tego obiektu mamy do czynienia z nowym jakościowo rodzajem kon

strukcji, nie ujawnionym dotąd na cmentarzysku w Kicharach. Rozległe zaciemnienie w czę

ści zachodniej wykopu okazało się pozostałością naturalnego zagłębienia terenu (wymoku?), 

wypełnionego ciemną warstwą próchniczą ze stosunkowo znaczną zawartością materiału ar

cheologicznego w stropie. Jednorazowe odsłonięcie znacznej przestrzeni umożliwiło wgląd 

w bezpośredni kontekst obiektów- interesujące i ważne są zwłaszcza zarejestrowane szczegó

ły mikromorfologii terenu stanowiska. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 

w Warszawie. Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-1, 

przeprowadzone w październiku przez dr. Marka Rubnikowicza i mgr. Wojciecha Sosnow

skiego (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Fi
nansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założo

no 40 wykopów o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. Łącznie przebadano 10m2• 

We wszystkich sondażach pod piaszczystym humusem wystąpiły utwory naturalne: piaski 

i żwiry (calec). Nie pozyskano ruchomego materiału zabytkowego. Stanowisko jest prawdo

podobnie całkowicie zniszczone. Przyszłe prace powinny ograniczyć się do prowadzenia nad

zoru archeologicznego w trakcie budowy autostrady. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 
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KISZKOWO, st. 37 
(GAZ 251), 

gm. loco, 
woj. poznańskie, 

AZP 48-31/165 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, 

przeprowadzone przez mgr mgr Katerinę Zisopulu-Bleję i Pawła Pawlaka (Pracownia Archeolo

giczno-Konserwatorska z Poznania, na zlecenie Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego). 

Drugi sezon badań. Kontynuowano badania rozpoczęte w 1995 r. W sezonie 1996 prace 

prowadzono w dwóch wykopach o łącznej długości 158 m i szerokości 13 m. Przebadano 

powierzchnię 2054 m2
• 

Zarejestrowano 152 obiekty. Były to albo doły posłupowe, albo jamy średnich rozmiarów. 

Z reguły były silnie rozmyte w częściach stropowych i miały nieregularny kształt. Tylko 

w nielicznych przypadkach (dotyczy to zwłaszcza wykopu w części zachodniej) mówić można 

o skupiskach składających się na jedno założenie konstrukcyjne. Ruchomy materiał zabytko

wy (w zdecydowanej większości ceramika naczyniowa- 3500 fragmentów) rejestrowano głów

nie w warstwie zalegającej bezpośrednio pod humusem. Na podstawie jego rozrzutu w war

stwie i w obiektach wyznaczyć można pod względem chronologiczno-funkcjonalnym kilka 

komponentów: 



KOBIELICE, st. l, 
gm. Zalcrzewo, 
woj. włocławskie, 
AZP 46-43/208 

KOCMYRlÓW, st. 17, 
gm. Kocmyrzów-Luborzyca, 
woj. krakowskie, 
AZP 100-58/17 

KOKOTóW, st. 12, 
gm. Wieliczka, woj. krakowskie, 
AZP 103-58/62 

l. Strefa związana z osadnictwem neolitycznym (zarejestrowano materiał masowy kultu

ry pucharów lejkowatych i amfor kulistych) - relikty te odnotowano w wykopie w zachodniej 

części stanowiska. Źródła będące pozostałością osadnictwa neolitycznego nie tworzą zwarte· 

go skupiska (spore rozproszenie na powierzchni kilku arów}; 

2. Strefa związana z osadnictwem okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 

(kultura przeworska), zarejestrowana w części zachodniej stanowiska, gdzie elementy te "na

łożyły się" na neolityczny substrat kulturowy. Ruchome i stałe elementy związane z osadnic

twem kulrury przeworskiej zarejestrowano również w części wschodniej, tutaj jednak wystą

piły one z mniejszym natężeniem; 

3. Strefa związana z szeroko pojętym osadnictwem ludności kultury łużyckiej/kulrury 

pomorskiej, zarejestrowana tylko w wykopie we wschodniej części stanowiska. Prawdopo

dobnie jest to fragment kompleksu osadniczego składającego się z cmentarzyska (w trakcie 

badań w 1995 r. odkryto grób popielnicowy ludności kultury pomorskiej) oraz osady, której 

relikty zarejestrowano w tym roku. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Centrum Badań Archeologicznych Fun

dacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania zostały zakończone. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej (neolit) 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury lateńskiej (okres przedrzymski} 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna (XII-XIII w.} 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Błażeja Muzolfa (Zespół Badań Konserwatorskich w Łodzi). Pierwszy 

sezon badań. Przebadano powierzchnię 2730 m2• 

Wyeksplorowano około 150 obiektów (glinianki, jamy zasobowe, jamy odpadkowe, pół

ziemianki, grób zwierzęcy, dołki posłupowe). Pozyskano 3869 fragmentów ceramiki, 708 

krzemieni, 1600 fragmentów kości i poroży, 3 wyroby żelazne oraz 82 fragmenty wyrobów 

kamiennych i polepy. Ogółem badano 9 zespołów chronologiczno-kulturowych. Na uwagę 

zasługują naczynia z kulistymi dnami, zespoły wyrobów krzemieniarskich (drapacze), całko

wicie wylepione naczynie zasobowe (o wysokości 46 cm i średnicy 30 cm), narzędzia kościane 

z poroża, żarna rotacyjne (okres wpływów rzymskich), nóż żelazny (bojowy-sztylet), Licznego 

materiału dostarczyły obiekty z wczesnego średniowiecza (ceramika, dłuto żelazne, nożyk, 

szydło kościane, grzebień rogowy). Badania nie będą kontynuowane. 
• l - ' • • : ~ -f •• , l .- .• 

kurhan i cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (eneolit / wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową domu jednorodzinnego, prze

prowadzone przez dr. K. T unię (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie). Finanso

wane przez Wojewodę Krakowskiego. Przebadano powierzchnię 300m2
• Średnia głębokość 

pochówków wynosiła 60 cm. 

Zrekonstruowano częściowo zasięg nasypu kurhanu oraz odsłonięto jego jedyny w pełni 

zachowany element - prostokątną jamę grobową z pochówkiem. Grób (nr l) datowany jest 

na starszy etap rozwoju kultury ceramiki sznurowej. Ponadto w sąsiedztwie kurhanu zlokali

zowane były dwa groby niszowe (nr 2 i 3), a kilkanaście metrów na wschód i północny wschód 

od kurhanu wystąpiły groby ciałopalne z epoki brązu (w większości uszkodzone przez pług). 

Prócz tego natrafiono tam na szereg skupień ceramiki, być może pozostałości po zniszczo

nych przez orkę kolejnych pochówkach. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 

w Krakowie. 

ślady osadnictwa neolitycznego i późnośredniowiecznego - wynik negatywny 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 12 do 15 października przez mgr Martę Godłowską (Krakowski Zespół do Ba-
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KOSZALIN-DZERŻĘCINO, 
st. 7, 
AZP 15-21/19 

KOSZANOWO, st. 2 
(GAZ 106), 
gm. Pniewy, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-22/2 

Kowalewko, st. 12, 

gro. Oborniki, woj. poznańskie 

dań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,15 ara. 

Stanowisko jest położone w obrębie doliny zalewowej potoku Zabawka. Wykop sondażo

wy usytuowany w jedynym suchym miejscu w rejonie stanowiska (cały obszar stanowią obec

nie podmokłe łąki) nie ujawnił obiektów lub nawarstwień archeologicznych. 

Dokumentacja przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa mezolitycznego 

osada kułtury pucharów lejkowatych (wczesny neolit: fazy I-II neolitu północnego, 

II-11/IIIA strefy wielkopolsko-kujawskiej) 

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach od 10 do 19 czerwca przez 

Jolantę Ilkiewicz (Muzeum Okręgowe w Koszalinie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon 

badań. Zbadano 2 wykopy o łącznej powierzchni 100m2• 

Stanowisko jest "piaskowe", bez zachowanej stratygrafii. Obydwa wykopy badano war

stwami mechanicznymi o miąższości 5 cm w obrębie warstw naturalnych, ze szczegółową lo

kalizacją materiałów ruchomych w obrębie metrów kwadratowych i obiektów. W obydwu 

wykopach wystąpiły tylko dwie warstwy naturalne: warstwa orna (szarobrunatna, spiaszczo

na próchnica) oraz iluwium (szarożółte, drobno- i średnioziarniste piaski). Zarejestrowano 

20 obiektów. W wykopie I odkryto 3 obiekty Gamę, palenisko? i dołek posłupowy) oraz zna· 

leziono 358 przedmiotów krzemiennych, 199 fragmentów ceramiki, 4 fragmenty spieczonej 

gliny i kilkanaście fragmentów przepalonych kości. W wykopie II odkryto 18 obiektów: 2 
paleniska i 16 dołków posłupowych (fragment kolejnej budowli słupowej o wymiarach 6 x 4 m) 

oraz zaledwie 4 fragmenty ceramiki, 3 duże fragmenty sprażonej gliny, kamienną osełkę oraz 

586 krzemieni. Materiały krzemienne nie są homogeniczne (domieszka mezolityczna). Cera· 

mika reprezentuje na ogół lokalną grupę kultury pucharów lejkowatych o wyraźnych nawią

zaniach protoneolitycznych (późnoertebollskich). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kułtury łużyckiej/kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Artura Sobuckiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. 

w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPoł Gaz SA w Warszawie. Założono wykop o wymia· 

rach 150 x 2,5 m. Przebadano powierzchnię 375m2• 

Odkryto fragment ceramiki i 3 przedmioty krzemienne związane z kulturą pucharów 

lejkowatych oraz pozostałości dwóch obiektów - półziemianki i jamy gospodarczej kultury 

łużyckiej/ pomorskiej. 

Materiały z badań majdują się czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ sp. z o.o. 

w Poznaniu. 

Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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Koźliki, st. 3, gro. Bielsk 

Podlaski, woj. białostockie 

gro. Chojnia, 

woj. szczecińskie, 

AZP 39-3/48 

patrz: wczesne średniowiecze 
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osada neolityczna 

osada z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza 

osada z okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna i późnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Przemysława Krajewskiego (Muzeum 

Narodowe w Szczecinie- Dział Archeologii). Finansowane przez Muzeum Narodowe w Szcze· 

cinie. 



KRAKÓW·Bieżanów, st. 8, 
AZP 103-57/8 

KRAKÓW·Bieianów, 
st. st. 11, 12, 
AZP 103-57/11 

I<RAKÓW·Bieianów, st. 15, 
AZP 103-57/15 

J<raków.Bieżanów, st. 16, 
gm. Podgórze, woj. krakowskie 

J<raków.Bietanów, st. 20, 
~.Podgórze,woj.lcrakowskie 

KRAKÓW·Bieżanów, st. 21, 
AZP 103-57/21 

KRAKÓW·Kurdwanów, st. 9, 
AZP 103-56/51 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dziale Archeologii Muzeum Narodowe

go w Szczecinie. 
- - - .. - . rr 

osada neolityczna 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

osada wczesno- i późnośredniowieczna 

osada nowożytna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 120m2
• 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

ślad osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpły

wów rzymskich) 

ślad osadnictwa wczesnośredniowieczn 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100 m2• 

- - ł'.J - l l ' ~ - l- .. 1 

osada neolityczna 

ślad osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa lub późna epoka brązu) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 153 m2
• 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa neolityeroego 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu) 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 16 do 23 sierpnia przez mgr Annę Tyniec-Kępińską (Krakowski Zespół do Ba

dań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 100m2• 

Zarejestrowano trójdzielny układ warstw glebowych: warstwa I - orna o miąższości 20-

35 cm, o brunatnobrązowym zabarwieniu; warstwa II- zarejestrowana lokalnie w części wyko

pów III i IV, o miąższości 0,5-10 cm, o brunatnym zabarwieniu, zapewne pozostałość "pozio

mu wmywania"; warstwa III- żółty piasek o charakterze calcowym, od głębokości 20-35 cm. 

W obrębie warstwy ornej, w wykopach i na powierzchni stanowiska, odkryto 48 ułamków 

naczyń glinianych (w tym fragment neolitycznego naczynia solowarskiego) oraz odłupek z łupku . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

00 -· -. - •• _-- ',· ••• ·~·-;- ._-,~-~ 

osada neolityczna 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 19 lipca do 16 listopada przez mgr. Grzegorza Kieferlinga (Krakowski Zespół do 

Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warsza

wie. Drugi sezon badań. Wytyczono 5 wykopów. Łącznie przebadano powierzchnię l ara. 
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Kraków-K.urdwanów, st. 10 

KRAKÓW·Kurdwanów, st. 11, 

AZP 103-56/53 

Kraków-Nowa Huta-Wyciąże, st. 5 

KRAKÓW-Olszanica, 
st. st. 16 i 17, 
AZP 102-55/101, 102 

Odkryto 5 obiektów. Jedynie jeden z nich miał charakter jamy gospodarczej, o pozosta
łych nie można nic powiedzieć zarówno jeśli chodzi o funkcję, jak i chronologię. Materiał 

zabytkowy w większości pochodził z warstwy ornej lub warstwy przemieszania. Obiekt 4 zo

stał odkryty przy północnym profilu wykopu IV na głębokości 50 cm - na tle żółtego piasku 

wyodrębniało się jasnobrązowe, półkoliste zaciemnienie o rozmytych ale czytelnych grani

cach. Zarysy te stanowiły prawdopodobnie południową granicę jamy o średnicy nie mniej

szej niż 70 cm. Z wyższych partii (około 30-40 cm), położonych nad obiektem, pozyskano 2 

fragmenty ceramiki starożytnej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: paleolit 

osada neolityczna 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 13 do 21 listopada przez mgr. Stanisława Wilka (Krakowski Zespól do Badań 

Autostrad). Finansowane przezAgencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierw

szy sezon badań. Założono 9 wykopów sondażowych, obejmując nimi dwie formy terenowe, 

na których według karty AZP zlokalizowane jest stanowisko. Przebadano powierzchnię 1,8 ara. 

Z uwagi na domniemane cmentarzyska (w czasie badań powierzchniowych znaleziono 

kilka przepałonych kości ludzkich) badaniami objęto stosunkowo dużą partię stanowiska 

dostępną do prac ziemnych. Trzy wykopy zlokalizowano na formie oznaczonej nr II - w żad

nym z nich nie zaobserwowano jakichkolwiek śladów po nawarstwieniach lub obiektach 

archeologicznych. Pozyskany materiał zabytkowy (bardzo rozdrobniony) to: z warstwy ornej -

ceramika średniowieczna, z warstwy 20-40 cm - fragmenty naczyń datowanych na późny 

okres wpływów rzymskich oraz nieliczny materiał krzemienny. Na głębokości około 45 cm 

osiągnięto calec. Kolejne 4 wykopy usytUowano na formie nr L Pozyskano z nich materiał 

z okresu neolitu, okresu wpływów rzymskich, średniowiecza i nowożytności. Tutaj również 

po osiągnięciu 40 cm pokazały się warstwy caleowe - nie zanotowano obiektów zabytko

wych. Dodatkowo postanowiono założyć 2 wykopy sondażowe w miejscach najbardziej do

godnych do osiedlenia. W obu z nich materiał archeologiczny wystąpił wyłącznie w górnych 

partiach (warstwa orna) i nie odbiegał chronologicznie od innych artefaktów. Warstwa calca 

(rudy lub rudawo-żółty piasek) ukazała się również na poziomie 40 cm. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 
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patrz: wczesna epoka żelaza 
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osada neolityczna 

osada z epoki brązu 

osada wczesnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 11 września do 10 października przez mgr Agnieszkę Czekaj-Zastawny (Krakow

ski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Auto

strad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

W strefie przeznaczonej do badań podstawowym elementem morfologii terenu jest ciek 

wodny Olszanka, jego dolina zalewowa oraz , wyniesiony około 9 m ponad dno doliny, roz

legły cypel. W obrębie cypla lokują się oba badane stanowiska- 16 i 17 (w rzeczywistości 

jedno stanowisko archeologiczne) - oraz nie objęte pracami w ramach akcji autostrad stan. 

18, położone po przeciwnej (wschodniej) stronie autostrady. Z uwagi na bezpośrednie są

siedztwo tych stanowisk, .wspólne cechy położenia topograficznego oraz dość równomierne 

rozmieszczenie materiału powierzchniowego (wnioski na podstawie prospekcji terenowej), 

potraktowano je jako jedno stanowisko archeologiczne. Granice między stan. 16 i 17 uznano 

za umowne. Ogółem przebadano powierzchnię 200 m1, zakładając 16 wykopów sondażowych. 



KRAKÓW-Witkowice, 
st. st. 5, 10, 
AZP 101-56/70, 75 

I<raśniaa Wola, st. l, 
gm. Grodzisk Mazowiecki, 
woj. warszawskie 

KRUSlYNY, st. 35, 
gm. Bobrowo, 
woj. toruńskie, 

AZP 33-49/196 

Miąższość warstwy humusowej oraz poziom skały macierzystej (less) były w poszczegól

nych wykopach zróżnicowane. W najwyższych punktach badanego terenu calec znajdował 

się na głębokości 20 cm (grzbiet cypla), natomiast w najniższych (strefa sąsiadująca z doliną 

zalewową) na poziomie 80 cm. Nieliczny materiał zabytkowy występował wyłącznie w obrębie 

warstwy humusu (z wyjątkiem o b. l w wykopie IX). W materiale ruchomym brak było zabyt

ków o wyraźnie diagnostycznych cechach kulturowych. W przypadku nielicznych wyrobów 

krzemiennych i ceramicznych możliwe jest jednak określenie ich chronologii w ramach okre

su neolitu, epoki brązu i okresu wczesnego średniowiecza. Występowanie materiału zabytko

wego na powierzchni oraz w warstwie humusowej świadczyć może o tym, że badany rejon 

stanowiska nie został bezpośrednio objęty osadnictwem lecz był terenem znajdującym się 

w zasięgu strefy gospodarczej osady. Tylko w jednym miejscu -w wykopie IX i X- natrafiono 

na pozostałości wziemnych obiektów archeologicznych (szczątkowe ślady palenisk). Odkryto 

ślady jedynie dwóch obiektów osadowych. Ich interpretacja funkcjonalna jest bardzo utrud

niona z uwagi na zły stan zachowania (części przydenne). Obecność niewielkiej ilości węgli 

drzewnych oraz fragmentu przepalonej ceramiki sugeruje, że mogły to być paleniska. Przy

czyną silnego zniszczenia obiektów jest wysoki stopień erozji na grzbiecie badanego cypla 

oraz głęboka orka. Należy przypuszczać., że miejsce lokalizacji odkrytych obiektów wziem

nych stanowi kraniec osady. Na podstawie przeprowadzonych do tej pory prac powierzchnio

wych i wykopaliskowych sądzić można, iż centrum osady przykryte jest obecnie nasypem 

ismiejącej już w tym miejscu autostrady, natomiast jego partia wschodnia znajduje się we 

wschodniej części cypla, po przeciwnej niż badany teren stronie autostrady (st. 18). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kułturowego cyklu lendzielsko-polgarskiego (neolit) 

osada z młodszego okresu przedrzymskiego 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową osiedla domów jednorodzin

nych, przeprowadzone przez J. Rydlewskiego. Finansowane przez PSOZ i Wojewodę Krakow

skiego. Badaną strefę należy uznać raczej za peryferia stanowiska 10, usytuowanego w dol

nych partiach stoków wyniesienia, w którego górnej partii Leży st. 5. Rozgraniczenie obu 

stanowisk jest obecnie niemożliwe. 

Eksploracją objęto spąg warstwy kulturowej i wypełniska obiektów archeologicznych wy

krytych w trakcie prowadzonych nadzorów. Średnia miąższość obiektów wynosiła około 100 cm. 

Na stanowisku 5 zarejestrowano 37 obiektów (nr 1-37) neolitycznych (kultura ceramiki wstę

gowej rytej i cykl lendzielsko-polgarski), tworzących często funkcjonalnie powiązane skupie

nia (obiekt mieszkalny i jamy gospodarcze). Na st. 10 odkryto 7 obiektów neolitycznych (nr 

39-45) oraz pojedyncze materiały późnolateńskie i wczesnośredniowieczne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
' . ', • - ' ' r.... l'- '' ' ' ' , J;.. ,L.~ 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w Listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Założono 40 wyko

pów sondażowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 10 m2
• 

Prace miały na celu uściślenie danych na temat istniejących zagrożeń (głęboka orka) i sta

nu zachowania nawarstwień kułturowych oraz pozyskanie ruchomego materiału zabytkowe

go, który pozwoliłby na dokładniejsze datowanie stanowiska. W trakcie prospekcji powierz

chniowej, jak też w wykopach, nie stwierdzono występowania nawarstwień kulturowych lub 

ruchomych materiałów zabytkowych. 

Dokumentacja przechowywana jest w PSOZ w Toruniu. Badania zakończono. 
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KRYNICKIE, st. 16, 
gm. Zabłudów, 

woj. białostockie, 

AZP 40-87/43 

osada kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej (schyłkowy neolit) lub/i kultury mi

łogradzkiej (wczesna epoka brązu) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodęb

skiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Podlaska Ekspedycja Archeologiczna). Finan

sowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano zagrożony budową gazo

ciągu tranzytowego z Rosji do Niemiec obszar w szczytowej partii wzniesienia, na którym 

znajduje się stanowisko- łącznie 975 m2 (75 x 13m). 

Ze względu na brak warstwy kulturowej oraz pradziejowy charakter stanowiska, zbierano 

wszystkie zabytki z każdego metra kwadratowego, zaś całą warstwę humusową oraz wypełni

ska obiektów przesiewano na sitach o prześwicie 0,4 mm. Wydzielono 180 jednostek straty

graficznych. Kilkadziesiąt z nich stanowią jamy o średnicy od 10 do 30 cm i głębokości 

dochodzącej do 20-30 cm. W kilku z nich znaleziono w pobliżu ścianek kamienie polne, 

które wraz z występującymi w wypełniskach węgielkami drzewnymi sugerowały, iż są to pozo

stałości dolków posłupowych, związanych z konstrukcją obiektów o charakterze naziemnym. 

Do wyjątkowych znalezisk należały obiekty, których głębokość i średnica przekraczały 50 cm. 

Tylko w nielicznych jamach wystąpił materiał zabytkowy, większość artefaktów (ponad 1500 

zabytków krzemiennych i około 250 fragmentów ceramiki, z której 30% to materiał pradzie

jowy) znaleziono w warstwie humusowej. W starożytnym materiale ceramicznym wyróżnić 

można kilka grup surowcowo-technologicznych: a) ceramikę średnio- i grubościenną (do 15 mm) 

z grubą domieszką tłucznia, o powierzchni lekko zgładzonej; b) ceramikę średnio- i grubo

ścienną ze średnią domieszką tłucznia, o powierzchni chropowaconej, barwy jasnobrązowej; 

c) ceramikę cienkościenną z drobną domieszką schudzającą. Na nielicznych fragmentach 

widoczny jest ornament paznokciowy lub dołkowy ("nacięcia" ułożone w poziomy ornament 

jodełkowy, rząd dołeczków pod krawędzią wylewu). Zachowane w kilku przypadkach wylewy 

należą do grupy naczyń cienkościennych, o lekko półokrągłym wykończeniu krawędzi i brzu

ścach prawie pozbawionych krzywizn. Datowanie stanowiska jest sprawą wielce problematycz

ną. Sposoby potraktowania powierzchni naczyń oraz występujący na nielicznych fragmentach 

ornament pozwalają przypuszczać, że mamy do czynienia z osadą kultury grzebykowo

dołkowej lub/ i kultury miłogradzkiej. Podobne materiały znane są m.in. ze znajdującej się w od

ległości około 10 km osady w Zajączkach (badania Podlaskiej Ekspedycji Archeologicznej 

1990-1991). Z uwagi na fakt, że we wschodniej części stanowiska nadal występują obiekty ar

cheologiczne oraz nie zmniejsza się ilość występującego w humusie materiału zabytkowego, 

celowa byłaby kontynuacja prac terenowych w tym kierunku. Domniemany koniec stanowiska 

znajduje się zapewne na granicy terenu podmokłego, w odległości około 30 m od wykopu. 
• ··: •• ' • - l -

KRYSPINÓW, st. 8, 
gm. Liszki, 

woj. krakowskie, 

AZP 102-55/54 

osada kultury kręgu lendzielsko-polgarskiego (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 12 września do 17 października przez mgr Agnieszkę Czekaj-Zastawny (Krakow

ski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Auto

strad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Badaniami sondażowymi objęta została tzw. strefa 

zagrożenia (pas o szerokości 45 m od autostrady) we wschodniej części stanowiska, natomiast 

jego zasadniczą partię, usytuowaną na zachód od tego terenu, ze względu na wyniki uprzed

nio przeprowadzonej prospekcji powierzchniowej poddano badaniom wykopaliskowym. 

Ogółem przebadano powierzchnię 50m2, zakładając 4 wykopy sondażowe. 

W zależności od miejsca usytuowania wykopów miąższość warstwy ornej sięgała od 15 do 

25 cm. Bezpośrednio pod nią zalegał calec w postaci jasnego piasku. W wykopach l, II i III 

nie odkryto obiektów wziemnych. Znaleziono tam natomiast znaczne ilości zabytków rucho

mych, występujących jednak wyłącznie w obrębie humusu. Na pozostałości obiektu osadowe

go (gospodarczego) natrafiono w wykopie N. Jego wypelnisko stanowił bardzo miękki, sypki 

piasek, zdecydowanie jaśniejszy od otaczającego go calca, przepalony w partii spągowej. Pozy

skany zespół zabytków, pochodzący zarówno z warstwy ornej, jak i z wypełniska obiektu, nosi 

cechy typowe dla okresu neolitu. Większość artefaktów krzemiennych należy do kultury 

lendzielskiej, natomiast fragmenty naczyń glinianych to ceramika kultury lendzielskiej lub/i 

kultury pucharów lejkowatych. Cechy diagnostyczne materiałów zabytkowych wskazują na 

możliwość uchwycenia na stanowisku dwóch etapów neolitycznego zasiedlenia: wcześniej-



KRZEMIONKI, st. l, 
gm. Bodzechów, 
woj. kieleckie, 
AZP 83-71/-

KRZYŻOWICE, st. 4, 
gm. Kobier:zyce, 
woj. wrocławskie, 
AZP 82-27/37 

szego, związanego z kręgiem lendzielsko-polgarskim, oraz późniejszego, z okresu rozwoju kul

tury pucharów lejkowatych. O szczególnym charakterze omawianego stanowiska świadczy 

przede wszystkim jego lokalizacja w obrębie strefy piaskowej, co wśród maiopolskich neoli

tycznych punktów osadniczych zdarza się rzadko. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Badania będą kontynuowane. 

kopalnie krzemienia pasiastego kultury amfor kulistych (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 do 31 sierpnia przez dr. Wojcie

cha Borkowskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Osiemnasty sezon badań. Wyryczono wy

kop o powierzchni 35 m2 (5 x 7 m), w obrębie którego znajdował się wykop sondażowy z 1992 r. 

o wymiarach 2 x 1,5 m. 

Odkryto dwie pracownie obróbki siekier czworościennych (nr l i nr 2) położone po obu 

stronach ścieżki gruzowej, wychodzącej z tzw. bramy w hałdzie kopalni komorowej 7/ 610 

i usytuowanej na przedłużeniu tej bramy w kierunku kopalni 611, czyli w kierunku zachod

nim od centrum studniska kopalni 7 l 610. Pracownia nr l jest w partii przylegającej do ścież.. 

ki starsza od niej. Generalnie wchodzi na hałdę kopalni 7/ 610, miejscami jest jej współczes

na. Ponieważ rozległość pracowni wskazuje na jej wielosezonowość, nie jest wykluczone, że 

w pewnych partiach może być ona starsza od ostatniej fazy rozmywania hałdy, trudno jednak 

. stwierdzić w których, z uwagi na eksplorację powierzchniową. Natomiast zdecydowanie pra

cownia nr l wchodzi pod hałdę kopalni 611 na całym odcinku styku . Pracownia nr 2, 

ulokowana zapewne na calcu, jest częściowo starsza od ścieżki, a w rejonie zachodnim czę

ściowo współczesna hałdzie kopalni 7/ 610. Wzajemna relacja stratygraficzna między oby

dwiema pracowniami jest niemożliwa do ustalenia, pianigraficzny związek między nimi da 

się ustalić na podstawie dokumentacji wykopu z 1992 r. W trakcie eksploracji pozyskano 

około 4000 sztuk krzemiennego materiału odpadkowego, 3 fragmenty ceramiki kultury am

for kulistych oraz fragment ostrza kamiennego kilofa cygarowatego. 

Następnym etapem badań będzie odsłonięcie stropu pracowni nr l w kierunku centrum 

kopalni 611 tak, aby natrafić na ślady zabudowy i obozowiska związanego z kopalnią 7/ 610 

i pracownią nr l. Ich znalezienie będzie dowodem na istnienie pola kroczącego w rejonie ko

palń komorowych na polu eksploatacyjnym w Krzemionkach i wykaże poprawność hipotezy, 

dotyczącej organizacji pól górniczych w neolitycznych kopalniach krzemienia w Krzemionkach. 

Materiał krzemienny masowy przechowywany jest w Krzemionkach w magazynach Mu

zeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, materiał wydzielony i do

kumentacja - w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 
, 11 . • .~ ~~.·.l , 'FI'_ l,}..!~ 

ślad osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej klutej z fazy późnej (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych z fazy wióreckiej i lubońskiej (neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Maderę (Katedra 

Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Generalnego Konserwatora 

Zabytków. Pierwszy sezon badań. Stanowisko położone jest na kulminacji wyniesienia kemo

wego, w odległości około 800 m na zachód od południowego krańca wsi. Wykop 1/96 zało

żono przy krawędzi "dziko" eksploatowanej piaskowni. Przebadano powierzchnię 194m2• 

Włączając 3 jamy zlokalizowane w ścianie wybierzyska, odkryto 16 obiektów. Wystąpiły 

one bezpośrednio pod warstwą orną i zagłębione były w zróżnicowane, przeważnie piaszczy

ste podłoże. Całkowite zniszczenie warstwy kulturowej nastąpiło w wyniku prac rolnych 

i procesów stokowych. Wśród odkrytych obiektów dominowały jamy zasobowe. Zaliczyć do 

nich należy 9 obiektów różnej wielkości, o trapezowatym przekroju i silnie warstwowanym 

wypełnisku . Funkcje magazynowe mogły spełniać również Z jamy o prostokątnym przekroju, 

w tym wyróżniający się rozmiarami, choć zachowany częściowo, obiekt nr 2 (głębokość w cal

cu - 1,3 m; średnica - ponad 2 m). Na uwagę zasługuje również, zachowany częściowo, 

obiekt nr 3, złożony z płytkiego, nieckowatego zagłębienia, w obrębie którego wystąpiła nie

wielka jama trapezowata. Układ ten nasuwa przypuszczenie, iż jest to pozostałość budynku 

zaopatrzonego w piwniczkę. Ponadto wyeksplorowano fragment innego płytkiego zagłębie-
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Kuakowo, st. l, 
[gm. Zakrzewo, woj. włocławski11 

KUCZKOWO, st. 5, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 

AH 46-43/234 

KURKOCIN, st. 14, 
gm. Dębowa Łąka, 

woj. toruńskie, 

AZP 35-48/6 

nia - palenisko zawierające dużą ilość drobnych przepalonych kamieni - oraz 2 niewielkie 

jamy, które można interpretować jako obiekty posłupowe. Inwentarz ruchomy obejmował licu

ne fragmenty ceramiki (w tym zaledwie kilka ornamentowanych), bryłki polepy z odciskami 

konstrukcji budowlanej, odłupki krzemienne, żarno nieckowate odkryte na dnie obiektu nr 2, 
dużych rozmiarów kamień szlifierski, kości zwierzęce, fragmenty rogu, muszle małży oraz zwę

glone ziarna zboża znalezione w otoczeniu wspomnianego żarna. Wszystkie obiekty należy 

wiązać z kułturą pucharów lejkowatych, przy czym cechy materiału ceramicznego wskazują na 

dwa etapy zasiedlenia stanowiska. Faza starsza nawiązuje wyrażnie do zubożonej w stosunku do 

obszarów niżowych stylistyki wióreckiej grupy wschodniej, natomiast w fazie młodszej stanowi

sko znajdowało się w zasięgu grupy południowej (śląsko-morawskiej), podłegającej silnym wpły

wom kultury ceramiki promienistej. Ponadto na złożu wtórnym znaleziono pojedyncze frag

menty ceramiki o cechach prawdopodobnie późnej fazy kułtury ceramiki wstęgowej kłutej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym we Wrocła

wiu. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych", 

Wrocław. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kułtury ceramiki wstęgowej kłutej (neolit) 

osada kułtury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Piotra Chachlikowskiego (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Ada

ma Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 5063 m2
• 

Odkryto i wyeksplorowano 817 obiektów, z czego 362 to jamy osadowe, 397- dołki posłu

powe, 34-wybierzyska-glinianki, 17 -rowy fundamentowe chat naziemnych, 7 -groby, w tym 

2 w konstrukcji wziemno-naziemnej (kurhany). Na szczególną uwagę zasługuje unikatowe na

czynie antropomorficzne o cechach żeńskich, związane z kułturą ceramiki wstęgowej kłutej 

(genetycznie należące do środowiska kulturowego Kotliny Karpackiej). Z kulturą późnej cera

miki wstęgowej wiąże się jedna z największych osad z tzw. długimi domami: na odcinku 300 m 

zarejestrowano 17 chat o funkcji mieszkalno-gospodarczej. Odkryro dwa kurhany "starosznuro

we" (konstrukcja wziemno-naziemna), wzniesione na planie koła o średnicy około 5 m, z cen

tralnie umieszczoną jamą grobową, otoczoną rowem z palisadą gęsto rozmieszczonych słu

pów. Zmarły (mężczyzna wzrostu około 150 cm) złożony był do jamy w pozycji skurczonej. 

Badania powinny być kontynuowane. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 7 m2• 

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach (głęboka orka) i stanie 

zachowania nawarstwień kułturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego, pozwalające

go na precyzyjniejsze datowanie stanowiska. W trakcie prospekcji terenowej zarejestrowano 

na powierzchni ślady pięciu intensywnie niszczonych jam. Na jednej z nich założono wykop 

sondażowy. Wyeksplorowano pozostałości prawdopodobnie glinianki o wymiarach 2,5 x 1,9 m 

i miąższości dochodzącej do 70 cm. Pozyskano 66 fragmentów ceramiki, którą wydatowano 

na Ul fazę rozwojową kulrury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 



KURKOCIN, st. 17, 
gm. Dębowa Łąka, 

woj. toruńskie, 
~35-48/9 

KURKOCIN, st. 20, 
gm. Dębowa Łąka, 

woj. toruńskie, 
~ 35-48/12 

Korowo, st. 4, 5, 6, 
gm. Gozdowo, woj. płockie 

Legionowo, st. VII, 
gm. loco, woj. warszawskie 

LEMBARG, st. 94, 
gm. Jabłonowo Pomorskie, 
woj. toruńskie, 
AZP 33-49/229 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

rawskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 2 m2• 

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach {głęboka orka) i stanie 

zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego, pozwalającego 

na precyzyjniejsze datowanie stanowiska. W trakcie prospekcji powierzchniowej zarejestrowa

no ślady siedmiu palenisk Na jednym z nich założono wykop sondażowy. Pod warstwą humu

su, w stropie calca, zarejestrowano niewielkich rozmiarów, nieregularną, owalnąjamę o średni

cy ca. 10 cm. Miąższość obiektu wynosiła tylko 10 cm. Pozyskano z niej 24 fragmenty ceramiki 

naczyniowej, którą przyporządkowano do faz II b - III kultury późnej ceramiki wstęgowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury późnej cerarniki wstęgowej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

rawskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 4m2• 

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach {głęboka orka) i stanie 

zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego, który po

zwoliłby na precyzyjniejsze datowanie stanowiska. W trakcie prospekcji powierzchniowej zlo

kalizowano ślady jednego, intensywnie niszczonego obiektu. Była to owalna jama o średnicy 

120 cm i miąższości dochodzącej do 40 cm. Z wypełniska jamy nie pozyskano żadnego in

wentarza, dlatego niemożliwe jest jej przyporządkowanie kulturowo-chronologiczne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 
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patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Małecką
Kukawkę (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

Finansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Stano

wisko usytuowane jest na zachodnim stoku piaszczystego wyniesienia. Bezpośrednio u jego 

podnóża znajduje się spore, suche obecnie obniżenie (dawniej zbiornik wodny). Deniwelacje 

między nim a najwyższym punktem stanowiska nie przekraczają 4 m. Założono 23 wykopy 
o łącznej powierzchni 285 m2• 

Na powierzchni stanowiska ceramika rozproszona była na znacznej przestrzeni (ok. 0,5 ha), 

zagęszczając się nieco w jednym niewielkim rejonie. Tu właśnie założono wykopy, a rejony 

przyległe sprawdzono sondażami. Współczesne zabiegi agrotechniczne, wspomagane przez 

procesy denudacyjne, spowodowały znaczne zniszczenie stanowiska. Poniżej współczesnej 

warstwy ornej sporadycznie rylko uchwycono resztki warstwy kulturowej, na ogół występo

wał tam żółty piasek calcowy. Zarejestrowano przyspągowe partie trzech niewielkich obiek

tów kultury pucharów lejkowatych oraz cztery przegłębienia bez materiału zabytkowego (są

dząc z charakteru wypełnisk, sugerować można ich pokorzeniowe pochodzenie). Obiekty 

wystąpiły jedynie w rejonie wyrażnego zagęszczenia ceramiki, którego wielkość szacować można 

na zaledwie 1-2 ary. Poza nim zabytki występowały bardzo rzadko. Ogółem z powierzchni 

i z wykopów pozyskano 1820 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 3 frag

menty ceramiki kultury późnej ceramiki wstęgowej, 6 o niepewnej chronologii, 30 zabytków 

krzemiennych oraz pojedyncze kamienie ze śladami przegładzeń. Ponadto z obiektów wydo

byto niewielkie próby kości zwierząt domowych i dzikich oraz muszli małża. Pobrano także 

!:::: ...... 
o 
w 
z 

51 



< 
z 
w 

52 

LEMBARG, st. 95, 
gm. Jabłonowo Pomorskie, 

woj. toruńskie, 

AZP 33-49/230 

Linie, st. 24, 
gm. Pniewy, woj. poznańskie 

LIPNICA, st. 21 
(GAZ 142), 
gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie, 

AZP 49-23/159 

próby węgli drzewnych. Chronologicznie ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych 

łączyć można z jej II fazą na ziemi chełmińskiej. W ceramice wystąpiły fragmenty o cechach 

technologicznych i stylistycznych nawiązujących do kultur subneolitycznych Europy Północ

no-Wschodniej . Jest to zjawisko coraz częstsze w wypadku tak wczesnych materiałów z ziemi 

chełmińskiej. Stanowisko 94 (oraz kilka innych z Lembarga) zdaje się reprezentować naj

wcześniejszy etap oddziaływań subneolitycznych. Pojedyncze fragmenty ceramiki kultury póź.. 

nej ceramiki wstęgowej mogą być pozostałością penetracji tego terenu przez ludność repre

zentującą tę kulturę (w pobliżu są tak datowane stanowiska). Istnieje też możliwość związku 

z kulturą pucharów lejkowatych. Dla stylistyki reprezentowanej przez ceramikę brakuje ozna

czeń chronologii absolutnej, toteż istotnym osiągnięciem badań jest pozyskanie prób do 

analiz radiowęglowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania zakończono . 

ślady osadnictwa kultury póżnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza 

ślady osadnictwa z okresu nowożytnego 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Malecką

Kukawkę (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Fi

nansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Założo

no 38 wykopów o łącznej powierzchni 620 m2• 

Na powierzchni ceramika rozproszona była na obszarze około 1,5 ha. Ponieważ zagęszcza

ła się nieco w kilku miejscach, tam skoncentrowano prace wykopaliskowe, a rejony przyległe 

sprawdzono sondażowo. Stanowisko jest bardzo zniszczone, mimo to zarejestrowano skromne 

pozostałości 18 obiektów z ceramiką pucharów lejkowatych i 18 przegłębień bez materiałów 

zabytkowych. Obiekty i zabytki ruchome koncentrowały się w dwóch punktach o powierzchni 

szacowanej na 1-1,5 ara; poza nimi zabytki były bardzo rzadkie. Z wykopów i z powierzchni 

pozyskano 2 689 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 2 fragmenty cerami

ki kultury późnej ceramiki wstęgowej, 25 fragmentów o niepewnej przynależności kulturo

wej, 6 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 18 fragmentów ceramiki późnośrednio

wiecznej i nowożytnej, 35 zabytków krzemiennych oraz kilka kamieni ze śladami gładzenia. 

Ponadto zebrano pojedyncze, drobne fragmenty "przepalonych" kości (w tym fragment skrzy

dła). Chronologia i charakter materiałów kultury pucharów lejkowatych są analogiczne jak 

na st. Lembarg 94. Pewne zróżnicowanie stylistyczne pomiędzy koncentracjami zabytków, 

a także względem materiałów ze st. 94, sugerują ich niejednoczasowość. Jest to ważne z pun

ktu widzenia rekonstrukcji form osadniczych charakterystycznych dla kultury pucharów lej
kowatych, zwłaszcza w sytuacji, gdy materiały reprezentują jedną fazę rozwojową. Na st. 94 

i 95 zarejestrowano w sumie 3 punkty osadnicze z wczesnego etapu zasiedlenia ziemi cheł

mińskiej przez ludność kultury pucharów lejkowatych Qednodomowe punkty osadnicze). 

Charakter źródeł pozostałych zjawisk kulturowych nie jest obecnie możliwy do określenia, ze 

względu na odkrycie wyłącznie pojedynczych fragmentów ceramiki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania powinny być kontynuowane. 

. - .. - ~ . ': ... ) . - . 
patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

- ~ - . - - r . - • • • - - - :-_ . 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kułtury łużyckiej i kułtury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 

sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 

w Warszawie. Stanowisko zajmuje obszar l ha na stoku i krawędzi małej doliny. Założono 2 

wykopy o łącznej długości 60 cm i szerokości 2,5 m. Przebadano powierzchnię 150m2• 



t: 
l 

Odkryto 13 obiektów będących pozostałością osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, w tym _. 
l 6 jam, 5 dołków pasłupowych i 2 ziemianki, z których pozyskano około 500 sztuk ceramiki o 

w 

oraz liczny materiał krzemienny. Do kultury łużyckiej i kultury pomorskiej należało 98 obiek-
z 

tów: 85 jam (w tym 4 piwniczki), 9 dołków posłupowych, palenisko, 3 ziemianki mieszkalne. 

Znaleziono w nich 1500 fragmentów ceramiki, polepę, kości zwierzęce i 2 grudki bursztynu. 

Natrafiono także na materiały wczesnośredniowieczne z faz E i F. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwa-

torskim PKZ sp. z o.o. w Poznaniu. 

Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu. 

1LIPNICA., st. 42 ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) -weryfikacja negatywna. 

(GAZ 140), ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu -wczesna epoka żelaza) -

gm. Szamotuły, weryfikacja negatywna. 

woj. poznańskie, ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpły-

AZP 49-23/195 wów rzymskich) - weryfikacja negatywna. 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze-

prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszewskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 

spółka z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz 

SA w Warszawie. Zależono wykop o wymiarach 66 x 2,5 m. Przebadano powierzchnię 165m2• 

W wykopie nie zarejestrowano żadnych pozostałości źródeł archeologicznych. 

LISEWO, st. 31, osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

gm. loco, osada kultury pucharów Lejkowatych (neolit) 

woj. toruńskie, Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku projektowaną budową autostrady A-1, prze-

AZP 34-44/127 prowadzone w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę (Instytut Archeologii i Etnologii 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-

ploatacji Autostrad. Drugi sezon badań. Zależono 9 sondaży o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. 

Łącznie przebadano powierzchnię 2,25 m2• 

Nie stwierdzono występowania w wykopach nawarstwień kulturowych. Ponieważ jednak 

w trakcie penetracji powierzchniowej odnotowano liczne ślady rozorywanych obiektów, sta-

nowisko zakwalifikowano do dalszych, szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przed 

rozpoczęciem budowy autostrady. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni-

wersyteru Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. Badania będą kontynuowane. 

Lubieszewo, st. 2, gm. Nowy l patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

Dwór Gdański, woj. elbląskie 

I LUBLIN-DĄBROWĄ st. 19, obozowisko mezolityczne 

AZP 79-81/19 osada kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna (VIII-X w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach od 26 sierpnia do 19 wrze-

śnia przez mgr mgr Agnieszkę Niedźwiadek i Rafała Niedźwiadka (ARCHEE- Badania i Nad-

zory Archeologiczne). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Założono 10 wyko-

pów o łącznej powierzchni 1,2 ara. 

Dokonano eksploracji częściowo już zniszczonego przez wody Zalewu Zemborzyckiego 

obiektu, widniejącego w skarpie południowej części cypla, a także sondażowo przebadano 

dostępny (nie zalesiony) teren stanowiska, w celu określenia jego zasięgu, wartości i charak-

terystyki kulturowej . Rozpoznano na nim 9 obiektów, z których jeden można uznać za mie-

szkalny, pozostałym należy przypisać funkcję gospodarczą. Pozyskano 1168 zabytków rucha-

mych: 750 ceramicznych, 75 krzemiennych (większość z krzemienia wołyńskiego), 11 z żelaza 

lub brązu, ponadto grudki polepy i kości zwierzęce. Wśród ceramiki dominuje materiał kul-

tury pucharów lejkowatych (wśród nich: ucha kolankowate, wylewy i fragmenty brzuśców 

l 
z ornamentem arkadowym i stempelkowym, fragmenty flasz z kryzą i uch ansa lunata, przę-

śliki, gliniane modele miniaturowych siekierek i toporków). Natomiast większość zabytków 
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Lubochnia, st. 12, 13, 
gm. Gniezno, woj. poznańskie l 

l łAPClYCA, st. 46, 

gm. Bochnia, 

woj. tarnowskie, 

AZP 104-60/170 

krzemiennych to formy wiórów lub odłupki. Na uwagę zasługuje siekiera soczewkowata z su
rowca świeciechowskiego a także zbrojnik mezolityczny. Zabytki metalowe to w większości 

gwoździe kute. W obiekcie 5 znaleziono brązową zapinkę V grupy Almgrena, datowaną na 

B/ C 1• Lokalizacja obiektów nie wskazuje na preferencję którejś z części stanowiska. Bada

nia wykazały, że stanowisko było penetrowane już od okresu mezolitu, natomiast intensyw

nemu osadnictwu zostało poddane w neolicie przez ludność kultury pucharów lejkowatych, 

a następnie kultury amfor kulistych. Kolejną kulturą, której ślady występowania stwierdzo

no, jest kultura przeworska. Okres użytkowania stanowiska zamykają obiekty datowane na 

wczesne średniowiecze. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 24 września przez 

mgr. Andrzeja Ceterę (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PKZ, sp. z o. o.) Finanso

wane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2 arów, zakładając wyko

py w miejscach rozorywanych i widocznych na powierzchni obiektów. Eksplorację prowa

dzono metodą stratygraficzną. 

Odsłonięto i wyeksplorowano 11 obiektów osadowych, w tym 10 jam o charakterze gos

podarczym i półziemiankę. Obiekty były zagłębione w calec na 60-120 cm. Wydobyty z nich 

bardzo liczny materiał ceramiczny i krzemienny pozwala łączyć osadę z grupą malicką kultu

ry lendzielskiej. Niektóre formy ceramiki upoważniają do wniosku, że ludność tej osady 

trudniła się pozyskiwaniem soli z miejscowych słonych źródeł ("bocheński obszar solono

śny"). W obiekcie nr 9 znaleziono gliniany fragment modelu chaty (dach), mający najbliższe 

analogie na terenie Słowacji. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologiczno-Konserwator

skiej PKZ, sp. z o.o. w Tarnowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Roczniku Bocheń

skim". Badania zakończono. 
- l •• • • ',' o '' l 7 '·, l :::"-~ ,J- l~ t:.: l t- li ', ' - l - l 

ł..ąkocin, st. l, 
lgm. lnowrodaw, woj. bydgoskie 

LUBCZE, st. 27, 
gm. Jarczów, 
woj. zamojskie, 

AZP 94-91/20 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

grób kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 

kurhan kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

ślady osadnictwa starożytnego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wiesława Komana (PSOZ 

Zamość). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Badania prowadzono na całkowicie zniszczonym kopcu-kurhanie, pozbawionym nasy

pu. już na głębokości 23 cm odsłonięto całkowity zasięg i przebieg dookolnego rowka przy

kurhanowego szerokości 30 cm, głębokości 30 cm, średnicy 8 m, który wyznaczał zarys nasy

pu kurhanu. W centrum obiektu odkryto spąg grobu kultury ceramiki sznurowej (miąższość 

do 20 cm), w obrębie którego zarejestrowano 2 toporki kamienne, siekierkę krzemienną, 

wiórek z krzemienia wołyńskiego, fragment blaszki miedzianej, fragmenty pucharka glinia

nego oraz nieliczne ułamki kości ludzkich. Kurhan wraz z towarzyszącym mu dookolnym 

rowkiem i glinianką można datować na II fazę chronologiczną lii strefy osadniczej środko

woeuropejskiego horyzontu kultury ceramiki sznurowej (ok. 2000 p.n.e.). Około 6 m na 

wschód od kurhanu, pod dnem jamy przykurhanowej, natrafiono na bogato wyposażony 

grób kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej. Znaleziono w nim 15 naczyń glinia

nych (9 czarek, 2 amfory, 2 naczynia doniczkowate, garnek esowaty i misę) oraz 2 ułamki 

ozdób miedzianych. Szkielet, najprawdopodobniej kobiety, posypany ochrą, ułożony był na 

lewym boku w pozycji skurczonej, z głową skierowaną na południe i twarzą zwróconą na 

zachód. Jedno naczynie (misa) ustawione było przy głowie, pozostałe przy nogach. Ponadto 

odsłonięto 9 obiektów osadniczych o charakterze jam gospodarczych, których chronologia 



ł.UBCZE, st. 37, 
grn. Jarczów, 
woj. zamojskie, 
AZP 94-92/97 

ł.yniew, st. XIV, grn. Wisznice, 

woj. bialskopodlaskie 

Mal.anowo, st. II, gro. Brochów,] 
woj. warszawskie 1 

MALICE KOŚCIELNE, st. l, 
gm. Upnik, 

woj. tarnobneskie, 
AZP 88-71/3 

i przynależność kulturowa nie zostały określone ze względu na duży stopień zniszczenia i brak 

materiałów zabytkowych. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodni ej", t. II, 1997. 

cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Jolantę Bagińską (Muzeum Regio

nalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim). Finansowane przez PSOZ. Dziewiąty 

sezon badań. 

Badano kurhan, który wchodzi w skład dużego cmentarzyska położonego na południo

wym garbie Grzędy Sokalskiej. Kurhan jest całkowicie pozbawiony nasypu. Jego pierwotną 

średnicę oszacowano na 10-11 m, na podstawie zachowanego po północnej stronie kopca 

dna jamy przykurhanowej. W kurhanie odkryto 3 groby. Grób nr l miał owalną jamę grobo

wą o wymiarach 130 x 230 cm, głębokości 92 cm, zorientowaną wzdłuż osi północ-południe. 

W skład jego wyposażenia wchodziły: jednouchy kubek zdobiony potrójnymi odciskami sznura, 

pięcioboczny toporek kamienny, 2 odłupki z krzemienia wołyńskiego, płytka szlifierska oraz 

przedmioty miedziane (fragment trzonka szpili lub grocika, bransoleta i pierścionek). Grób 

nr 2 był niszowy. Trapezowata jama wejściowa o wymiarach 210 x 140 cm, głębokości 220 cm, 

zorientowana była wzdłuż osi północny zachód-południowy wschód. Na przedłużeniu osi 

jamy od północy znajdowała się nisza o wymiarach 150 x 140 cm, wysokości 70 cm (dno na 

głębokości 270 cm). Grób był wyposażony w pięciouchą amforę i pucharek- oba naczynia 

zdobione na szyjach odciskami sznura. Znaleziono tylko kilka drobnych fragmentów kości 

ludzkich. Grób nr 3 był grobem zbiorowym - przy wewnętrznej krawędzi jamy przykurhano

wej, na głębokości 60-80 cm, znaleziono skupisko kości ludzkich, pomiędzy którymi ułożo

ne było wyposażenie: pucharek zdobiony ornamentem poziomej jodełki, zgrzebło zbieżne 

z krzemienia wołyńskiego, pierścionek miedziany i dwie zawieszki kościane. Inwentarze gro

bów nr nr 2 i 3 można odnieść do lli fazy kultury ceramiki sznurowej a inwentarz grobu 

nr l do fazy protomierzanowickiej kultury mierzanowickiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 

1997. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (późny neolit) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Marka Aorka i dr. Jerzego Liberę 

(PSOZ Tarnobrzeg i Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli

nie), z udziałem dr Barbary Bargieł. Finansowane przez PSOZ i Uniwersytet Marii Curie· 

Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 288m2
• 

Przedmiotem badań był kopiec o średnicy 25-28 m, wysokości 1,8 m, zwany Kopcem 

Tatarskim. Rozpoznano ponad 1/2 jego nasypu. Pod nasypem odkryto duży grobowiec me

galityczny z pochówkami zbiorowymi oraz, częściowo weń wkopane, cmentarzysko płaskie 

z grobami w obudowach kamiennych - oba przebadano tylko fragmentarycznie. Grobowiec 

wzniesiony był na planie bardzo wysokiego trapezu lub trójkąta, zorientowanego wzdłuż osi 

wschód-zachód, z podstawą od strony wschodniej. Dłuższe ściany wyznaczone były przez 

dwa rzędy dużych kamieni, natomiast krótsza, wschodnia, pozbawiona była obstawy kamien

nej. Wewnątrz, wzdłuż dłuższej osi grobowca, centralnie w stosunku do obstaw ścian ze

wnętrznych, znajdował się rząd dużych kamieni. Po obu jego stronach leżały pochówki szkie

letowe nakryte wspólnym brukiem kamiennym. W rozpoznanej części grobowca odkryto 8 
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MAŁE RADOWISKA, st. 54, 
gm. Wąbrzeźno, 

woj. toruńskie, 

AZP 36-47/75 

MAŁE RADOWISKA, st. 56, 
gm. Wąbrzeźno, 

woj. toruńskie, 

AZP 36-47/77 

grobów: po północnej stronie rzędu kamieni 3 (dwa dorosłych, jeden dziecka), po stronie 

południowej 5 (wyłącznie dzieci). Zmarli złożeni byli w pozycji wyprostowanej, z głowami skie

rowanymi na zachód. Żaden z grobów nie zawierał wyposażenia. We wschodniej części gro

bowca, w pobliżu jego podstawy, odkryto płytką, prostokątną jamę ze śladami intensywnego 

działania ognia. Druga, kolista jama, sięgająca ponad 1,5 m poniżej pierwotnej powierzchni, 

znajdowała się na linii czoła grobowca. Grobowiec nakryty był nasypem ziemnym, którego 

wysokość w partii czołowej można rekonstruować na co najmniej 3 m. W nasypie znalezio

no kilkaset drobnych fragmentów ceramiki, wyroby krzemienne (głównie odłupki), grudki 

polepy, okruchy ochry, kości zwierzęce, dwukolorowy paciorek szklany i bardzo liczne drob

ne kamienie. Ceramikę z kopca prawie w całości należy wiązać z kulturą pucharów lejkowa

tych, jedynie kilka fragmentów można łączyć z początkami okresu brązu, okresem wpływów 

rzymskich i wczesnym średniowieczem. Po stronie wschodniej i południowo-wschodniej gro

bowca megalitycznego natrafiono na cmentarzysko. Groby, częściowo wkopane w calec, czę

ściowo w rozsypisko grobowca, miały formę skrzyń kamiennych o wymiarach 2-2,5 x 1-1,5 m 

(tylko jedna l x 0,7 m), z dnami wyłożonymi płaskimi płytami i były nakryte regularnymi 

brukami. Odkryto 10 grobów, w tym 3 bardzo zniszczone przez późniejsze wkopy. Dwa prze

badano fragmentarycznie. Z przebadanych w całości trzy były zorientowane wzdłuż osi wschód

zachód, pięć- północ-południe. Wszystkie zawierały pochówki szkieletowe, przy czym dwa 

(nr 3 i 5) były grobami podwójnymi (osoba dorosła i dziecko). Tylko w grobie nr 5 znalezio

no igłę kościaną, poza tym żaden nie zawierał wyposażenia. Na podstawie formy grobów 

cmentarzysko należy wiązać z kulturą pucharów lejkowatych, z tym że jest ono młodsze od 

grobowca megalitycznego. Nasyp grobowca był wtórnie wykorzystywany do celów sepulkral

nych - po raz pierwszy być może już w schyłkowym neolicie przez ludność kultury ceramiki 

sznurowej, z całą pewnością w późnym okresie wpływów rzymskich, kiedy to wkopano weń 

co najmniej jeden grób ciałopalny (z tego okresu pochodzą fragmenty ceramiki toczonej na 

kole i paciorek z dwukolorowego szkła). Wtórne użytkowanie nadało pierwotnie podłużne

mu nasypowi kopulastą formę, jaką ma obecnie. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Tarnobrzegu.Wyniki badań zo

staną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 

Badania będą kontynuowane . 

ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towsklego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 4 m 2
• 

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach (głęboka orka) i stanie 

zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego, pozwalające

go na precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W trakcie prospekcji powierzchnio

wej zarejestrowano ślady trzech intensywnie niszczonych jam. W miejscu jednej z nich wyty

czono wykop sondażowy. Odsłonięto pozostałości owalnej jamy o wymiarach 1,4 x1,2 m. Obiekt 

zagłębiał się w gliniasty calec na 20 cm. Z jego wypełniska pozyskano 300 fragmentów cera

miki, 9 krzemieni i siekierkę kamienną. Analiza technologiczno-stylistyczna ceramiki po

zwala wiązać te materiały z III fazą rozwojową kultury późnej ceramiki wstęgowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej i kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towsklego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 16 m 1
• 

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach (głęboka orka) i stanie 

zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego pozwalające

go na precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W trakcie prospekcji powierzchnio

wej zarejestrowano ślady intensywnie niszczonej jamy. W rzucie poziomym obiekt zbliżony 

był do prostokąta o wymiarach 5 x 3 m, jego miąższość dochodziła do 120 cm. Z tak dużego 

obiektu o charakterze gliniankowym pozyskano jedynie 55 fragmentów ceramiki, którą po 
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I MAł..E RADOWISKA, st. 94, 
gm. Wąbrzeźno, 
woj. toruńskie, 

AZP 36-47/121 

1 Michałów, 
kompleks stanowisk "Rydno", 

gm. Wąchock, woj. kieleckie 

1
MIECHOWICE, st. 4, 
gm. Brześć Kujawski, 

woj. włocławskie, 

AZP 48-45/50 

analizie technologiczno-stylistycznej można zakwalifikować do fazy llb-Ill kultury późnej 

ceramiki wstęgowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

-l - - ' l l l :l 'l • --~ •• ·_;- .~~ -: l'r ~~··, -1 

ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 2 m 2• 

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach (głęboka orka) i stanie 

zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego pozwalające

go na precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W trakcie prospekcji powierzchnio

wej zarejestrowano ślady trzech intensywnie niszczonych jam. W miejscu jednej z nich wyry

czono wykop sondażowy, w którym odsłonięto spągowe części wydłużonej w kształcie jamy 

o wymiarach 1,6 x 0,8 m i miąższości do 25 cm. Z jej wypełniska pozyskano jedynie 9 frag

mentów ceramiki kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: paleolit 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej (neolit) 

cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. dr. hab. Ryszarda Grygida (Muzeum 

Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), z udziałem prof. dr hab. Krystyny Wasylikowej , 

dr Doroty Nalepki i mgr Aldony Bieniek z Instytutu Botaniki im. W. Szafera w Krakowie. 

Finansowane przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Urząd Wojewódzki 

we Włocławku i Cukrownię Brześć Kujawski SA. Drugi sezon badań. Przebadano powierz.. 

chnię 2312,5 m2, sytuując siatkę odcinków o wymiarach 5 x 5 m w części wschodniej wyko

pów z 1995 r. 

Nie zaobserwowano śladów warstwy kulturowej . Wszystkie odsłonięte wypełniska obiek

tów zalegały bezpośrednio pod warstwą ornego humusu, na głębokości 0,20-0,30 m. Część 

z nich uległa zniszczeniu w wyniku erozji stokowej stanowiska oraz coraz głębszej orki. Zare

jestrowano dwie wyraźne koncentracje obiektów, należące do dwóch kultur neolitycznych: 

kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej, powiązanych stratygraficznie. Stwier

dzono dwie fazy osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej, którym odpowiadają dwie 

oddzielone od siebie koncentracje obiektów. Z pięciu jam, w których wystąpiły najstarsze na 

Kujawach materiały, zaliczane do tzw. fazy aczkowatej, niewątpliwie największe znaczenie 

mają 3 jamy odznaczające się słabo czytelnym wypełniskiem, świadczącym o dopiero doko

nujących się procesach humusowych we wczesnym neolicie. Pozyskano z nich bogate inwen

tarze ceramiczne, krzemienne i kostne zwierzęce, a także próby do badań radiowęglowych. 

Oddalona o 50 m druga koncentracja jam kultury ceramiki wstęgowej rytej dostarczyła ma

teriałów klasycznej fazy nutowej, w tym fragment glinianej figurki (antropomorficznej?, zoo

morficznej?). Również w dwóch koncentracjach grupowały się obiekty kultury lendzielskiej. 

Dogodne warunki geomorfologiczne sprawiły, że rozległe osadnictwo tej kultury, wyznaczo

ne zasięgiem długich domów, mogło przez długi czas wykorzystywać zasadniczo te same par

tie terenu. W skład koncentracji domów trapezowatych odkrytych w 1995 r. wchodzi odsło

nięty w tym sezonie dom długości 15 m, wewnątrz którego znajdowała się jama-piwnica 

o bardzo regularnych kształtach . Z jej wypełniska, sięgającego 1,5 m głębokości, pochodzą 

materiały ceramiczne i kostne zwierzęce, w tym duża liczba szczątków ryb. Drugą grupę obiek

tów kultury lendzielskiej odkryto w odległości kilkudziesięciu metrów na północny wschód 

od pierwszego skupiska. Natrafiono tu na rowy fundamentowe co najmniej czterech domów 

trapezowatych, występujących w ścisłym powiązaniu stratygraficznym, co świadczy o długiej 

tradycji zasiedlania tego miejsca. Wskazuje na to także położenie dużych koncentracji jam po 
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MIEROSZÓW, st. 5, 
gm. loco, woj. wałbrzyskie, 

AZP 89-20/9 
·• ·''- l - - _!__ - ·-. 

Mirosław Ujski, st. 6, 
gm. Ujście, woj. pilskie 

Mniszek, st. 15, 

gm. Wieniawa, woj. radomskie 

MOGlELNICĄ st. l, 
gm. Korczew, 

woj. siedleckie, 

AZP 58-31/17 

wybieraniu gliny, tzw. glinianek, odpowiadających kolejno wznoszonym domom. Najdłuższy 

(ponad 30-metrowy) z odsłoniętych domów trapezowatych odznaczał się dookolnym prze

biegiem rowów. Zabytki ruchome, datujące poszczególne fazy zabudowy tej części osady, po

chodzą jedynie z glinianek oraz kilku mniejszych, regularnych jam. Obok ceramiki, materia

łów krzemiennych i kostnych zwierzęcych na uwagę zasługują: kamienny masywny topór, 

bogato zdobiony naramiennik z żebra zwierzęcego oraz unikatowy sztylet kościany, pokryty 

w części rękojeści bogatym zdobnictwem geometrycznym. Odkryto 2 kolejne groby szkieleto

we (VI i VII); jeden, dziecięcy, był wyposażony w masywne blachy - ozdoby z miedzi. Dzięki 

towarzyszącym wykopaliskom badaniom paleobotanicznym, z niektórych obiektów kultury 

lendzielskiej pozyskano liczne przepalone makroszczątki zbóż i dzikich roślin, a także bardzo 

drobne materiały archeologiczne (m.in. paciorek z miedzi). 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 

Badania prawdopodobnie będą kontynuowane. 

osadnictwo z okresu neolitu/ wczesnej epoki brązu 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Bronowickie

go. Finansowane przez PSOZ. 
'. l_ l -_.:. .... :\ ,,· .... ,.;-- 11 -,::-,... • 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

' _Lł•_:, , r._-·.:-···. • ,;• -- --

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kułtury łużyckiej (epoka brązu) 

osada wczesnośredniowieczna 00-XIll w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 do 24 listopada 

przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 

badań. Stanowisko zlokalizowane jest na skarpie niszczonej przez erozję boczną Bugu i ude

rzenia kry. Ze względu na sprzeciw właścicielki terenu nie można było założyć wykopu w ni

szczonej krawędzi skarpy, wobec tego odczyszczono profil terasy na odcinku 310m. Przeba

dano powierzchnię 3,5 ara. 

Wielofazowa osada zajmuje obszar 375 arów i sąsiaduje od północy z pozostałościami 

małego grodziska. Rozpoznano i zadokumentowano 37 obiektów o zróżnicowanym charak

terze i wymiarch . W ich wypełniskach znajdowano głównie ceramikę i kości zwierzęce. Uwar

stwienie dokumentowanego profilu jest następujące: l - ciemnoszara próchnica (miąższość 

18-30 cm), 2 - czarna warstwa kułturowa (15-40 cm), 3 - szarobeżowej barwy rozmycia 

warstwy kułturowej (0-20 cm), 4- ciemnożółty, gruboziarnisty piasek bez zabytków (0-30 cm), 

5 - rudy, przegliniany żwirek (25 cm; warstawa ta pojawia się w zachodniej części profilu), 6 -
jasnożółty piasek całcowy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach. 

Badania będą kontynuowane. 
' • - ;. • ,, - - : ~ ,; l 

Mścisuwo, st. 25, gm. Muro

wana Goślina, woj. poznańskie 

Murawiec, st. V, gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka brązu 

• l ' •• ;,.. -l l •• J:-._ l .. - • • • • 

MUSZKOWICE, st. 18, 

gm. Ciepłowody, 

woj. wałbrzyskie, 

AZP 90-27/28 

cmentarzysko megalityczne - grobowce kujawskie kułtury pucharów lejkowatych 

(neolit) 

Badania przeprowadzone przez prof. dr. hab. Włodzimierza Wojciechowskiego, mgr. 

P. Cholewę i mgr. LA. Kamińskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). 

Konsultacja naukowa doc. dr hab. Ryszard Grygiel. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy se

zon badań. 



l 
Cmentarzysko położone jest około 1100 m na zachód (z nieznacznym odchyleniem ku 

północy) od północnego skraju wsi Muszkowice. Składa się z sześciu trapezowatych grobów 

kujawskich, skoncentrowanych na obszarze l ha starego lasu bukowego. Grobowce są dosko

nale zachowane: stojąca in situ obstawa kamienna obramowuje nasyp ziemny, którego wyso

kość u czoła dochodzi do 1,5 m, między grobowcami wyraźnie widoczne są równoległe do 

nich wydłużone zagłębienia, powstale prawdopodobnie w wyniku wybierania ziemi na usy

panie nasypów. Wszystkie grobowce zorientowane są na osi wschód (czoło) - zachód. Wy

miary, jakie dało się ustalić na obecnym etapie badań (grobowiec nr 1-7,7 x 29,5 m, nr 2-

9 x 36 m, nr 3 - 5,5 x 14,5 m, nr 4- 7 x 28 m, nr 5- 7,4 x 29,5 m, nr 6- 7,5 x 28 m), 

wydają się dowodzić związku cmentarzyska z późnym etapem fazy wióreckiej grupy wschod

niej, co pozostaje w zgodzie z początkami formowania się na południu dolnośląskich lessów 

kultury pucharów lejkowatych w postaci morawsko-śląskiego subregionu grupy południowej . 

PSOZ w Wałbrzychu wszczęła postępowanie, mające na celu wpisanie cmentarzyska do 

centralnego rejestru zabytków. Wykonano plan warstwicowy cmentarzyska wraz z jego oto

czeniem. Planuje się wykopaliskowe przebadanie i rekonstrukcję dwóch lub trzech grobow

ców w ciągu najbliższych trzech - czterech lat. Wraz z pozostałymi, pozostawionymi w nie-

i zmienionym stanie, tworzyłyby one eksponowany w terenie rezerwat archeologiczny. 

NIED1wiADA, st. 34, 
gm. Ropczyce, 
woj. rzeszowskie, 
AZP 104-71/40 

l 

NIEDiwiEDZIÓWKA, st. l, l 
gm. Stegna, 

woj. elbląskie, 

AZP 14-47/3 

pracownia obróbki końcowej i napraw siekier czworościennych (późny neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 do 28 lipca przez 

Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 

badań. Kontynuowano prace podjęte w 1995 r., przebadano powierzchnię 34 m2• 

Materiał zabytkowy zalegał w układzie krzemienicowym. Pozyskano 4709 zabytków krze

miennych: okruchów, łusek, odłupków oraz form technicznych reprezentowanych przez od

łupki przeniesione i wachlarzowate, pochodzące z produkcji siekier, a także przez formy pra

cowniane siekier. Zdecydowana większość zabytków (ok. 96%) wykonana jest z krzemienia 

świeciechowskiego, którego złoża oddalone są od stanowiska o około 80 km w linii prostej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wy

niki badań opublikowane będą w "Sprawozdaniach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

l .-.dl 

obozowisko związane z obróbką bursztynu (neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 3llipca przez dr. 

hab. Ryszarda F. Mazurowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finan

sowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Ratownicze badania wykopaliskowe, podjęte 

w 1981 r. w związku z permanentnym niszczeniem stanowiska w wyniku poszukiwań burszty

nu, prowadzone były praktycznie nieprzerwanie do roku bieżącego. W sezonie 1996 założo

no 2 wykopy w miejscu przewidywanego pasa "pustki osadniczej", oddzielającej stanowisko I 

od stanowiska II. Przebadano powierzchnię 6, 7 ara. 

Celem prac było rozpoznanie pracowni bursztyniatskich i innych pozostałości osadni

czych ludności kultury rzucewskiej z okresu późnego neolitu, rozmieszczonych po obydwu 

brzegach pierwotnego koryta jednej z odnóg ujścia Wisły, w obrębie sektora wschodniego. 

Uzyskano ogromną liczbę zabytków bursztynowych, ceramicznych, krzemiennych i kamien

nych, m.in. skarb 36 półwytworów bursztynowych paciorków guzkowatych z otworem w kształ

cie litery ,;Y" oraz paciorków w kształcie podwójnego topora o zarysie wydłużonego owalu. 

Wskazują one wyraźnie na ciągłe rozprzestrzenianie się pozostałości osadniczych kultury rzu

cewskiej po obydwu brzegach starorzecza, poczynając od miejscowości Stare Babki na połud

niu, przez pola Niedźwiedziówki i ich granicę z Wiśniówką na północy, oraz dalej na wschód, 

w kierunku Wybicka, a zatem na brak sugerowanej wcześniej "pustki osadniczej" pomiędzy 

obydwoma stanowiskami. 

Prace badawcze na stanowisku nr I powinny być kontynuowane w jak najszerszym zakre

sie ze względu na jego duże walory badawcze oraz permanentne niszczenie pozostałości osad

niczych kultury rzucewskiej w Niedźwiedziówce, Starych Babkach, Wybicku i Wiśniówce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego i Muzeum Zamkowym w Malborku. Badania będą kontynuowane. 
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NIEWOLNO, st. 64 
(GAZ 325), 

gm. Trzemeszno, 
woj. bydgoskie, 

AZP 49-36/4 

'l l ,- -~~~ -,, L~l ~~~ 

NOWY CHWALIM· 

CHWALIMKI, st. st. 5, 6, 7, 

gm. Barwice, 

woj. koszalińskie, 

AZP 24-24/118, 119, 120 

OLSZA, st. 9 
(GAZ 351), 

gm. Mogilno, 

woj. bydgoskie, 

AZP 48-37/91 

osada kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 

Ratownicze nadzory archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze· 
prowadzone przez mgr. Przemysława Bobrowskiego (Zespół ds. Ratownictwa Archeologicz

nego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu). Koordynacja prac doc. dr 

hab. Lech Czerniak. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA Stanowisko zostało odkryte w la· 

tach 80. w wyniku badań w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Powtórnie obserwacje 

powierzchniowe prowadzone były w 1994 r. przez ekspedycję przygotowującą archeologiczne 

opracowanie trasy przebiegu gazociągu. W programie badań ratowniczych wytypowano je do 

nadzorów wykonywanych bezpośrednio w trakcie prac budowlanych. W czasie nadzorów 

zbadano powierzchnię 1,3 ara. 

Odkryto palenisko kułtury pucharów lejkowatych. 
l l .. -- l - l J ,, -' l,. ,· • l .- l -l l l 

osada (późny neolit) 

znalezisko łodzi (późny neolit) 

znalezisko łodzi (epoka brązu) 

Dorywcze badania ratownicze, przeprowadzone przez Jolantę llkiewicz i Artura Szymcza· 

ka, przy współpracy archeologów z Muzeum Okręgowego w Koszalinie oraz pracowników 

Zakładu Produkcji Torfowej "Przemtorf", sp. z o.o. z Nowego Chwalirnia. 

Zabytki pochodzą w dużej mierze z przypadkowych odkryć dokonanych w latach 1993-

1996 w trakcie przemysłowej eksploatacji torfu przez Zakład Produkcji Torfowej "Przemtorf'. 

W wyniku przeprowadzonych badań i wcześniejszych odkryć stwierdzono obecność co 

najmniej dwóch osad przybrzeżnych, położonych na przeciwległych brzegach dawnego jezio

ra. Z osady zachodniej (st. 5) pochodzi bogaty materiał ruchomy o metryce niewątpliwie 

późnoneolitycznej, obejmujący inwentarz krzemienny i ceramiczny, liczne siekiery krzemien· 

ne i ich fragmenty, krzemienne dłuto, siekiery i półfabrykaty siekier kamiennych, a także 

wyjątkowo liczne kamienie i płyty szlifierskie. Znaleziono tu także pławiki z kory i fragmenty 

zaostrzonych kołków drewnianych. Materiał ruchomy znajdowano na powierzchni około 

150 x 150 m. Osada została w bardzo dużym stopniu zniszczona przez eksploatację torfu, 

w związku z czym odstąpiono od przeprowadzenia systematycznych badań wykopaliskowych. 

Około 200 m na północny wschód od st. 5 odkryto fragmenty łodzi dębowej wykonanej 

z jednego pnia, tzw. dłubanki - łódź nr l (Chwalimki st. 6). Zachowała się część dziobu, 

odcinek dna o długości 3,1 m oraz część przydziobowa prawej burty. Łódź datowano metodą 

C14 na lata między 1990 a 2100 p.n.e. 

Kolejną dłubankę-łódź nr U odkryto na skraju drugiej osady, "wschodniej" (Chwalimki, 

st. 7), z której pochodzą liczne fragmenty przepalonego drewna, drewnianych kołków oraz 

tylko jeden fragment ceramiki. Druga łódż zachowała się nieco lepiej niż pierwsza. Miała co 

najmniej 4,2 rn długości i 0,7 szerokości. W sąsiedztwie odkryto też pióra dwóch sosnowych 
wioseł. Darowanie metodą C14 wykazało, że jest ona o około 1000 lat młodsza od łodzi l, 
natomiast wiosła pochodzą z tego sarnego mniej więcej czasu, co pierwsza łódź. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "z Otchłani Wieków na Pomorzu Gdańskim", 
zeszyt okazjonalny dla upamiętnienia 1000-lecia Gdańska. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, faza III (neolit) 

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

osada kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Badania i nadzory archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze· 

prowadzone przez mgr. mgr. Ryszarda Kirkowskiego, Monikę Kwiatkowską i Edytę Mrowiec 

(Zespół Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział 

w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko zostało odkryte w latach 80. 

w wyniku badań w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Powtórnie obserwacje powierzch

niowe prowadzone były w 1994 r. przez ekspedycję przygotowującą archeologiczne opracowa· 

nie trasy przebiegu gazociągu . W programie badań ratowniczych wytypowano je do nadzo

rów wykonywanych bezpośrednio w trakcie prac budowlanych. W czasie nadzorów okazało 

się, że stanowisko ma większy zasięg niż oceniano na podstawie badań powierzchniowych. 
Zbadano powierzchnię 25,2 ara. 
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OPATOWICE, st. 35, 

gm. Radziejów Kujawski, 

woj. włocławskie, 

AZP 48-43/186 

OPATOWICE, st. 43 
gm. Radziejów Kujawski, 

woj. włocławskie, 

AZP 49-43/21 

OPATOWICE, st. 50, 

gm. Radziejów Kujawski, 

woj. włocławskie, 

AZP 49-43/28 

OPATOWICE, st. 51 
gm. Radziejów Kujawski, 

woj. włocławskie, 

AZP 49-43/29 

Opoki, st. 7, gm. Aleksandrów 

Kujawski, woj. włocławskie 

Zarejestrowano 96 obiektów. Pozostałością osady kułtury ceramiki wstęgowej rytej był 

fragment klasycznej chaty słupowej otoczonej systemem jam gliniankowych. Pozyskano licz

ny materiał ruchomy, w tym około 1350 fragmentów ceramiki. Osada kultury wieibarskiej 

składała się z kilkunastu obiektów, w tym pieców, jam i dołków posłupowych. Pozostałe fazy 

osadnicze reprezentują pojedyncze fragmenty ceramiki. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury niemeńskiej (neolit) 

osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Marzenę Szmyt (Instytut Prahistorii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Zakład Prahistorii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wojewodę Włocławskiego. Trzeci sezon 

badań . Badania podjęto na tzw. Wzgórzu Prokopiaka, eksploatowanym jako żwirownia. Za

łożono 4 wykopy o powierzchni 100m2
, z czego wyeksplorowano dwa. 

Odsłonięto 6 obiektów wziemnych, wśród nich 5 jam "gospodarczych". W kategorii żródeł 

ruchomych zdecydowanie dominowała ceramika (3500 fragmentów), której towarzyszyły Ucz.. 
ne materiały krzemienne - ponad 800 wytworów i odpadków oraz duża ilość polepy. Zareje

strowano także źródła kamienne i kostne. Obok materiałów wiązanych z kułturą pucharów 

lejkowatych i kulturą iwieńską uchwycono relikty dwóch nowych jam osadniczych. Jedna zwią

zana była z ludnością kultury niemeńskiej, drugą należy wiązać z późną fazą kultury mierzanowic

kiej. Uzyskano próby materiałów kostnych oraz węgli drzewnych do datowania radiowęglowego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Zakładzie Prahistorii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
. . ., ' ,- '• -,-'," _' ' ._······.~.._;"'~ 

ślady osadnictwa kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Annę Szmyt (Instytut Pra

historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pierwszy sezon badań. Przebada

no powierzchnię 6m2• 

Stwierdzono całkowite zniszczenie stanowiska. Znaleziono 10 fragmentów ceramiki kul

tury pucharów lejkowatych. Nie odnotowano żadnych śladów obiektów wziemnych. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Annę Szmyt (Instytut Pra

historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pierwszy sezon badań. Założono 

3 sondaże o łącznej powierzchni 17 m2• 

Zarejestrowano 147 fragmentów ceramiki oraz niewielką liczbę wytworów krzemiennych. 

Odsłonięto jeden obiekt - jamę "gospodarczą". 

Badania nie będą kontynuowane. 
- •• l l ..... - l l '• _- ~,._. ~ •• 

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa kułtury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Annę Szmyt (Instytut Pra

historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pierwszy sezon badań. Założono 

4 wykopy o łącznej powierzchni 20m2
• 

Zarejestrowano 222 fragmenty ceramiki oraz niewielką ilość wytworów krzemiennych 

i polepy. Przebadano 6 jam "gospodarczych". 

Badania nie będą kontynuowane 

patrz: wczesne średniowiecze 
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OTOROWO, st. 41 

(GAZ 123), 

gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie, 

AZP 49-23/42 

Otorowo, st. 66, 
l 

Lgm. Szamotuły, woj. poznańskie 

PODLODÓW, st. 2, 
gm. ł.aszczów, 
woj . zamojskie, 

AZP 94-92/228 

osada i cmentarzysko kultury cyklu wstęgowego (neolit) 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu/wczesna epoka żelaza) 

osada wczesnośredniowieczna (faza E) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, 

przeprowadzone przez mgr. Marka Wróbla (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ spół

ka z o.o. w Poznaniu) przy współpracy mgr. Zbigniewa Lissaka. Finansowane przez EuRoPol 

Gaz SA w Warszawie. Drugi sezon badań. Stanowisko usytuowane jest na stoku i krawędzi 

niewielkiej doliny, której dno zajmuje mały uregulowany ciek. Z rozpoznania powierzchnio

wego wynika, że jego powierzchnia wynosi około 22 ha. W zachodniej części stanowiska 

założono wykop oznaczony nr II, o wymiarach 13 x 220m. Przebadano powierzchnię 2860 m2• 

Odkryto 50 obiektów (materiał archeologiczny wyróżniono w 37), które określono jako: 

l. Pozostałości kultury cyklu wstęgowego(?) 20 jam, w tym obiekty mieszkalne i gospo

darcze oraz jeden prawdopodobny grób szkieletowy z kamienną konstrukcją jamy. W obiek

tach zarejestrowano 383 fragmenty naczyń, 115 narzędzi, wiórów i odłupków krzemiennych, 

107 bryłek polepy, 34 fragmenty kości i 3 osełki kamienne. Materiał ceramiczny formą, 

technologią i stylistyką ornamentu nawiązuje do ceramiki odkrytej w wykopie I w roku 

1995, łączonej z cyklem późnowstęgowym; 

2. Pozostałości kultury łużyckiej - 2 jamy, prawdopodobnie ze schyłkowych faz rozwojo

wych tej kultury. W obiektach wyróżniono 38 fragmentów naczyń, kość zwierzęcą, 2 okrze

ski krzemienne oraz fragment żarna nieckowatego; 

3. Pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego- 9 obiektów nieruch ornych, wśród 

nich obiekty mieszkalne, paleniska i obiekty gospodarcze, które wystąpiły we wschodniej 

partii wykopu. Pozyskano 648 fragmentów naczyń, 267 bryłek polepy, 57 fragmentów kości 

oraz nóż żelazny. Odkryty fragment osady wczesnośredniowiecznej można datować na fazę E 

wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce; 

4. Materiały archeologiczne z sześciu obiektów oznaczono jako pradziejowe lub nieokre

ślone. Znaleziono także niewielkie ilości ceramiki z późnego średniowiecza i okresu nowożyt

nego, którą łączyć można z uprawą roli. 

Materiały z badań znajdują się czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ sp. 

z o.o. w Poznaniu. Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 
groby kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 

groby kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

groby kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr Halinę Wróbel-Taras, mgr Ewę Bana

siewicz i mgr Jolantę Bagińską (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, PSOZ Zamość i Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim). Finan

sowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Trzeci sezon badań . Przeba

dano powierzchnię l ara. 

Stanowisko pokryte jest grubą warstwą czarnoziemu o przeciętnej miąższości 50 cm, w któ

rej znaleziono dużą ilość ceramiki i dwa sierpy z krzemienia wołyńskiego. Odkryto 14 obiek

tów. Najliczniej reprezentowane były jamy osadowe kultury trzcinieckiej . Wyróżniała się wśród 

nich jama nr 14, o średnicy 140 cm i głębokości 225 cm, w której wypełnisku znaleziono 

liczne fragmenty naczyń , kości zwierzęce, rozcieracze oraz narzędzia kościane. Jedna z jam 

zawierała materiał ceramiczny kultury amfor kulistych, w tym czarkę bogato zdobioną orna

mentem sznurowym i stempelkowym. Odkryto również grób kultury wołyńska-lubelskiej ce

ramiki malowanej. Zarys jamy grobowej był nieczytelny. Grób zorientowany był wzdłuż osi 

północ-południe i zawierał szkielet ułożony w pozycji skurczonej na lewym boku, głową na 

południe. Przy głowie i nogach zmarłego znajdowało się wyposażenie, w skład którego weszło 



I PODł.ĘŻE, st. 12, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie, 
AZP 103-58/11 

1 PODł.ĘŻE, st. 17, 
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie, 
AZP 103-58/18 

IPodzamae-Góra Birów, sŁ l, 
gm. Ogrodzieniec, 

1
woj. katowickie 

IPokrzywnica, st. l, 
gm. Pawłów, woj. kieleckie 

1PRZYBRANÓWEK, st. 43, l 
gm. Aleksandrów Kujawski, 
woj. włocławskie, 

AZP 44-44/62 

9 naczyń (w tym czarka wypełniona ochrą), wiór z krzemienia wołyńskiego oraz niewielki 
skręt miedziany. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 
1997. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 

osada kułtury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego {X-XIII w.) 

osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100m2• 

ślady osadnictwa kułtury łendziełskiej (neolit) 

ślady osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego 

ślady osadnictwa ze starszego i młodszego okresu wpływów rzymskich 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w sierpniu przez mgr Elżbietę Trelę (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane 

przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Przeba
dano powierzchnię 1,5 ara. 

Stanowisko ma charakter osadowy. Na podstawie rzeźby terenu oraz rozproszenia mate

riału zabytkowego na powierzchni stwierdzono, że centrum wielokulturowego osadnictwa 

musiało znajdować się na wypłaszczeniu wyniesienia, na wschód od terenu zaznaczonego 

podczas badań powierzchniowych. Nie można wykluczyć, że przebadany teren jest kontynu

acją stanowiska D w Zakrzowie. Obecna rzeźba terenu, w rym m.in. zniwelowanie jego części 

i pogłębienie koryta rzeki, jest wynikiem silnych przekształceń związanych z działalnością 

rolniczą. Odkryto 8 obiektów: niewielką jamę trapezowatą (ob. l), fragment budowli słupo

wej (ob. 3) i 5 dołków posłupowych (3A-3E). Jama trapezowata miała charakter gospodar

czy i związana była z kulturą lendzielską. W jamie odkryto pojedyncze fragmenty ceramiki, 

a w warstwie ornej znaleziono 10 wyrobów krzemiennych, w tym 3 rdzenie i 2 narzędzia 

(drapacz i rylec), które przypisać należy kułturze lendzielskiej. Największa część materiału 

ceramicznego i fragment żużla związane są z młodszym okresem przedrzymskim i starszym 

okresem wpływów rzymskich. Ponadto znaleziono pojedyncze skorupy, które można łączyć 

z kułturą łużycką i okresem średniowiecznym. W warstwie ornej, bez kontekstu stratygraficz.

nego, znajdował się fragment kamienia żarnowego i liczne fragmenty polepy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: paleolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kułtury pucharów lejkowatych (faza II, wczesnowiórecka; neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez Lucynę Do

mańską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ i Uniwer

sytet Łódzki. Czwarty sezon badań. Zbadano wykopy nr nr XXX-LXII, każdy szerokości l m 

i zróżnicowanej długości, o łącznej powierzchni 143m2
• W części zachodniej stanowiska wy

eksplorowano 10 sondaży o powierzchni l m2 każdy. Ogółem przebadano 153 m2
• 

Celem badań było określenie wielkości osady. Zarejestrowano następujący układ straty

graficzny: humus, podglebie, calec - bezstrukturalne piaski podłoża. Materiał archeologicz

ny wystąpił w obrębie podglebia. W większości wykopów (nr nr XXX-XLIV, XLVI, XLVII 
i L) nie natrafiono na ślady działalności człowieka, co pozwoliło określić granice osady. Na-
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PRZYSTANKI, St. 5 
(GAZ 117), 
gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-23/128 

tomiast w wykopie nr XLV i przylegających doń wykopach XLIX oraz LI odkryto pozostało

ści osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Zarejestrowano ogółem 6 spągów obiektów, 

w większości dołków posłupowych, które tworzyły pierwotnie chatę (chata nr 4). W obrębie 

domniemanej budowli mieszkalnej wystąpiło ponad 1000 fragmentów ceramiki i 35 zabytków 

krzemiennych. Na podstawie cech stylistycznych ceramiki zlokalizowany punkt osadniczy nale

ży datować na przełom fazy li i IIIA kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. W części 

zachodniej stanowiska odkryto kolejny, piąty punkt osadniczy kultury pucharów lejkowatych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz

kiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy S. Rzepeckiego, Wstępne wyniki badań 

przeprowadzonych w roku 1996 na stanowisku KPL Przybranówek 43, "Łódzkie Sprawozda

nia Archeologiczne", t. 3. Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) -weryfikacja negatywna 

ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu/ wczesnej epoki brązu - weryfikacja nega-

tywna 

nieokreślony kulturowo ślad osadnictwa - weryfikacja negatywna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 

sp. z o. o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 

w Warszawie. Powierzchnia stanowiska określona została na 5 ha. Założono wykop o wymia

rach 50 x 2,8 m. Przebadano powierzchnię 140m2 
• 

.. •__: •,:;,_ - 1r ...... _:f., ·.: · •, -1 ' .. 1 .... ~, ~- 1- r- ~ • ... ~· ... , , _ .!__ 

PRZYSTANKI, st. 12 

(GAZ 115), 
gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-22/11 

Puck, st. 15, 

gm. loco, woj. gdańskie 

Puławy-Włostowice, st. 3, 
gm. loco, woj. lubelskie 
•• - .. •••• l l • ~ ~ 

Pvsznica, st. l, gm. loco, 

woj. tarnobrzeskie 

RADOJEWICE, st. 29, 
gm. loco, 

woj. bydgoskie, 

AZP 46-41/86 

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) - weryfikacja negatywna 

ślad osadnictwa kultury łużyckiej/kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) -

weryfikacja negatywna 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i nowożytnego - weryfikacja negatywna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 

sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 

w Warszawie. Powierzchnia stanowiska określona została na 5 ha. Założono 2 wykopy o wy

miarach 30 x 2,8 i 70 x 2,8 m. Przebadano powierzchnię 280m2• 

Nie zarejestrowano obiektów ani materiału zabytkowego. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

-~'..__._·_··~ ··_' _. = ••• ,.. .. • .. •• l=-··-~· l . l l . . 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit, faza II-Ill) 
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit, faza I-III) 

cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit) 

cmentarzysko kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu -wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpły

wów rzymskich) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego Rosja

Niemcy, przeprowadzone przez mgr mgr Iwonę Wolanin-Szułdrzyńską i Lucynę Leśniak (Insty

tut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane prze EuRoPol 

Gaz SA Pierwszy sezon badań. Stanowisko usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu, na kra

wędzi pradoliny Bachorzy. Przebadano pas o wymiarach 140 x 13m, tzn. powierzchnię 18,2 ara. 



Wydzielono 234 obiekty. Relikty osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (faza II !:::: _, 

i III) rejestrowano na całym badanym obszarze. Na uwagę zasługuje duże domostwo na pla- o 
LU 

nie prostokąta, czytelne w postaci regularnego układu dołków posłupowych, otoczone z jed-
z 

nej strony wybierzyskiem, z drugiej zaś skupiskiem glinianek i jam gospodarczych, umiejsco-

wionych w naturalnym zagłębieniu terenu. Pozostałości osadnictwa kułtury późnej ceramiki 

wstęgowej należały do różnych faz jej rozwoju. Do l fazy zaliczyć należy grób z pochówkiem 

ciałopalnym, zawierający fragmenty dwóch naczyń zalegające w jamie wespół z przepalonymi 

kośćmi. Fazy II i III reprezentowane były przez częściowo odsłonięte w ramach wykopu rowy 

fundamentowe dwóch długich domów trapezowatego kształtu. W bezpośredniej bliskości 

jednego z nich znajdowały się glinianki oraz jamy gospodarcze. Z pozostałymi kułturami 

neolitu i wczesnej epoki brązu wiązać można obiekty sepulkralne: z kułturą pucharów lejko-

watych, domniemany, szczątkowo zachowany grobowiec megalityczny; z kułturą amfor kuli-

stych - grobowiec w formie prostokątnej skrzyni kamiennej; z kułturą trzciniecką - grób 

zbiorowy, zawierający niekompletne szczątki (czaszki i kości długie) prawdopodobnie sied-

miu osób, wyposażony w dwie bransolety, dwie szpile, fragmenty innych ozdób z brązu oraz 

naczynie gliniane. Późniejsze chronologicmie ugrupowania kulturowe reprezentowane były 

bądź przez pojedyncze, mało charakterystyczne obiekty, bądź wyłącznie przez materiały cera-

miczne występujące w warstwie. 

l 
Badania będą kontynuowane w przypadku budowy drugiej nitki gazociągu. 

RAKSZAWA, st. 12, osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

gm.loco, osada kułtury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

woj. rzeszowskie, osada grupy tarnobrzeskiej kułtury łużyckei (wczesna epoka żelaza) 

AZP 101-79/9 Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 do 26 lipca przez dr. hab. Syl-

westra Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez Urząd Gminy Raksza-

wa. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 174m2• 

Odkryto 10 jam po obiektach mieszkalnych lub gospodarczych. Bardzo nieliczny i silnie 

rozdrobniony materiał ceramiczny (150 fragmentów) związany był z kułturą pucharów lejko-

watych z okresu neolitu, kulturą trzciniecką z późnej epoki brązu (która jest tu najsilniej 

reprezentowana) oraz grupą tarnobrzeską z wczesnej epoki żelaza - tej ostatniej można przy-

pisać pojedyncze fragmenty ceramiki, co może świadczyć o krótkotrwałym osadnictwie. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wyni-

ki badań będą opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Ar-

cheologicznego". Badania nie będą kontynuowane. 

ROGOWO, st. 23, osada kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych (neolit) 

gm. Lubicz, cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit) 

woj. toruńskie, osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

AZP 38-45/107 cmentarzysko z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego (?) 

osada z okresu wpływów rzymskich 
Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-1, 

przeprowadzone w październiku przez mgr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Marka Rubniko-

wicza (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Fi-

nansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 

58 sondaży o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy oraz 2 większe wykopy. Przebadano łącznie 30 m2
• 

Nawarstwienia kułturowe odsłonięto jedynie w dwóch większych wykopach- były to: jama 

osadnicza kultury amfor kulistych i jama grobowa z pochówkiem krowy, związana również z tą 

kulturą. Odkryty pochówek zwierzęcy jest pierwszym tego typu znaleziskiem na ziemi chełmiń-

skiej. Z jam oprócz materiałów osteologicznych pozyskano liczne fragmenty ceramiki, pozwalają-

ce datować obiekty na lll fazę rozwojową kułtury amfor kulistych. W pozostałych sondażach pod 
warstwą humusu wystąpiła niewielkiej miąższości (do 10 cm) warstwa żółtego piasku, zalegająca 

na żółtobrunatnej glinie calcowej. Nie pozyskano z nich ruchomego inwentarza zabytkowego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni-

wersyteru Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 

Stanowisko zostało zakwalifikowane do szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych 

przed rozpoczęciem budowy autostrady. 
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Ruda, st. 3/4/5/6, 
gm. Grudziądz, woj. toruńskie 

Ruda Tarnowska, st. l "Kopiec", 

gm. Wilga, woj. siedleckie 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesna epoka brązu 

~ .. _.- _-.i~·.- 11 l ::- l i. ...ij,'\...:~~ 

Rusko, st. st. 22, 35, 49, 50, 51 

(kopalnia), 

gm. Strzegom, woj. wałbrzyskie 

Ruszków I, st. 19, 

gm. Kościelec 

R)13~,st. 17, 

gm. Topólka, 

woj. włocławskie, 

AZP 51-44/-

RZADKWIN, st. 22 

(GAZ 365), 

gm. Strzelno, 

woj. bydgoskie, 

AZP 47-39/22 

patrz: paleolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

obozowisko mezolityczne 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kułtury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 

osada wczesnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Przemysława Makarowicza (Instytut 

Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Piąty sezon badań. Założono 

2 wykopy o powierzchni 74 m2• 

Nie natrafiono na trwałe śałdy osadnictwa (obiekty wziemne). Znaleziono 125 fragmen

tów ceramiki, 69 wyrobów krzemiennych, l wyrób kamienny. Pobrano 2 rdzenie osadów do 

profilu palinologicznego z dna kotliny w sąsiedztwie stanowiska. 
Badania będą kontynuowane. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit, faza lll) 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit, faza III) 

osada kułtury pucharów lejkowatych (neolit, fazy II-III) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (faza F) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone w dniach od 15 czerwca do 21 lipca przez mgr. Pawła Gurrawskiego (Zespół ds. 
Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Pozna

niu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko zostało odkryte w latach 80. w wyni
ku badań AZP. Obserwacje powierzchniowe były prowadzone powtórnie w 1994 r. przez 
ekspedycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. W sezo

nie 1996 przebadano powierzchnię 12,3 ara. 
Zarejestrowano 30 obiektów zróżnicowanych pod względem chronologiczno-kulturowym 

na 6 faz. Były to kolejno: jama o charakterze "podomowym" kultury ceramiki wstęgowej 

rytej, 3 jamy o charakterze "podomowym" kultury późnej ceramiki wstęgowej, 3 jamy kultu
ry pucharów lejkowatych, 2 bardzo ubogie i słabo zarysowujące się jamy kultury łużyckiej 

oraz jama wczesnośredniowieczna. Ponadto odkryto bardzo specyficzny obiekt: rów wypeł

niony kamieniami polnymi i intensywnie przepaloną próchnicą. Zbadano go na długości 10 m 

i stwierdzono, iż szerokość rowu wynosi przeciętnie 2 m. Można sugerować, że jest to związa

ny z kulturą amfor kulistych obiekt megalityczny. Dokładne określenie jego funkcji wymaga

łoby znacznego poszerzenia powierzchni badań. 
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RZUCEWO, st. l, 

gm. Puck, 

woj. gdańskie, 

AZP 4-42/1 

osada kultury rzucewskiej (neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez 

mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ i Mu

zeum Archeologiczne w Gdańsku. Dwunasty sezon badań. Prace prowadzono w części wschod

niej osady, przylegającej bezpośrednio do Zatoki Puckiej. Kontynuowano badania pracowni 

kamieniarskiej. Łącznie przebadano powierzchnię 120m2• 



SARNIA ZWOLA, st. 8, 
gm. Waśniów, 

woj. kieleckie, 

AZP 85-68/303 

Na głębokości 1,7 m zarejestrowano bruk kamienny wykonany ze średniej wielkości oto

czaków. Na poziomie tym znajdowały się duże głazy narzutowe ze śladami szlifowania na 
dwóch płaszczyznach. Na powierzchni 30 m2 zarejestrowano ich pięć. Głazy te były stabilizo

wane mniejszymi głazami i kamieniami. W ich otoczeniu i na poziomie bruku odkryto 17 
siekier (występowały one wśród bruku). Pod poziomem bruku znajdowała się warstwa torfu, 

w której odkryto nieliczne krzemienie. Łącznie zarejestrowano 25 obiektów, w tym 4 paleni

ska, 5 jam i ślady słupów. Materiał ceramiczny nawiązuje do ceramiki rzucewskiej oraz do 

kultury amfor kulistych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczn~ w Gdańsku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie.,Pomorania Antiqua". 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 

cmentarzysko kułtury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Szymona Orzechowskiego (PSOZ 

Kielce). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. 

Uzupełniające badania wykopaliskowe na badanym wcześniej przez dwa sezony cmenta

rzysku kultury przeworskiej przyniosły odkrycie tylko dwóch obiektów osadowych kultury 

lendzielskiej. 
' ' . ' - . ' ' . l ' ., . ' • . . '' .• , ,· • ' ·. ' ' -· 

SARNOWO, st. 8, 
gm. Stolno, 

woj. toruńskie, 

AZP 32-44/81 

SARNOWO, st. 12, 

gm. Stolno, 

woj. toruńskie, 
AZP 32-44/91 

SARNOWO, st. 15, 

gm. Stolno, 

woj. toruńskie, 

AZP 32-44/94 

ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-1, prze

prowadzone w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Małecką-Kukawkę 

(Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowa

ne przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 13 wy

kopów sondażowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. Łącznie przebadano 3,25 m2• 

W wykopach nie stwierdzono ruchomego materiału zabytkowego ani nawarstwień kultu
rowych - całość pozyskanego inwentarza pochodzi z powierzchni. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 

Stanowisko zostało zakwalifikowane do nadzoru archeologicznego podczas budowy auto
strady. 

ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-1 , 
przeprowadzone w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Małecką-Kukaw
kę (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finanso

wane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 18 

wykopów sondażowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. Łącznie przebadano 4,25 m2
• 

W wykopach nie stwierdzono nawarstwień kulturowych ani zabytków ruchomych - ca

łość pozyskanego materiału zabytkowego pochodzi z powierzchni. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 

Stanowisko zostało zakwalifikowane do nadzoru archeologicznego podczas budowy auto

strady. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z budową autostrady A-1 , przeprowadzo

ne w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Małecką-Kukawkę (Instytut 
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SĄSPÓW, st. 18, 

gm. Jemnanowice-Przeginia, 

woj. krakowskie, 

AZP 99-55/104 

SĘDZIN DRUGI, st. 23, 

gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 

AZP 46-43/255 

Sękowice, st. 7, 
gm. Gubin, woj. zielonogórskie 

Siemonia, st. 8, 

gm. Bobrowniki, 

woj. katowickie 

Siniarzewo, st. l, część A, 

gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez 

Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 21 wykopów son

dażowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. Łącznie przebadano 6,25 m2• 

W większości sondaży pod warsrwą humusu wystąpiły pozostałości nawarstwień kulturo

wych w postaci resztek obiektów bądź warstwy kulturowej o miąższości od 2 do 55 cm. W kilku 

przypadkach z nawarstwień tych pozyskano liczne fragmenty ceramiki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 
Stanowisko zakwalifikowano do szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przed 

rozpoczęciem budowy autostrady. 

neolityczna kopalnia krzemienia 
nowożytna pracownia skałkarska (XVIII-XIX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową linii telekomunikacyjnej, prze

prowadzone przez dr. S. Dryję (Pracownia Dokumentacyjno-Badawcza "Konsus" s.c.). Fi

nansowane przez Telekomunikację Polską SA. 

Odkryto nieliczne neolityczne wyroby krzemienne o charakterze odpadkowym, rozpro

szone na obrzeżu szybów górniczych znanych z badań dawniejszych. Uchwycono ponadto 

pozostałości drewnianego dornosrwa z XVIII lub XIX w. z dużą serią materiałów skałkar

skich. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (faza wiórecka, neolit) 

osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich) 

osada późnośredniowieczna 

osada nowożytna 
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone w lipcu i pażdzierniku przez mgr. Krzysztofa Cyrka (Muzeum Archeologiczne i 

Etnograficzne w Łodzi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Łodzi). Finansowa

ne przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 182m2• 

Stałe i ruchome obiekty kulturowe wystąpiły w humusie (warsrwa orna), natomiast dol
ne partie obiektów zachowały się w piasku i glinach fluwioglacjalnych. Odkryto 33 stałe 
obiekty kulturowe. Wśród zabytków ruchomych wyróżniono: 873 fragmenty ceramiki, 17 
wyrobów krzemiennych, 20 wyrobów kamiennych, artefakt kościany i około 40 kości zwie

rzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz.. 
nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy zbiorowej na temat "włocław
skiego" odcinka gazociągu tranzytowego. 

patrz: wczesne średniowiecze 
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patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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patrz: środkowa i póżna epoka brązu 
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SINIARZEWO, st. l, część B, 

gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 

AZP 46-44/115 

Skibice, st. l, 

gm. Grabowiec, woj. zamojskie 

SŁONOWICE, st. "G", 

gm. Kazimierza Wielka, 

woj. kieleckie, 

AZP 98-61/38 

SOKOLEC, st. l, 
gm. Szamocin, 

woj. pilskie, 

AZP 39-31/44 

SPYTKOWICE, st. 26, 

gm.loco, 

woj. bielskie, 

AZP 103-52/26 

l 

l 
l 

l 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Aleksandra Kośkę (Insty

tut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 0,97 ha. 

Zarejestrowano 516 obiektów: 63 kultury ceramiki wstęgowej rytej, 114 kułtury ceramiki 

wstęgowej, 80 kultury łużyckiej i 237 nieokreślonych. Do interesujących odkryć należy odsło

nięcie domu słupowego kułtury ceramiki wstęgowej rytej oraz dziewięciu domów trapezowa

tych kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki wstęgowej. Do najważniejszych zabyt

ków kultury pucharów lejkowatych i kułtury ceramiki wstęgowej zaliczyć trzeba fragmenty 

naczyń glinianych z odciskami tkanin. Z grobu szkieletowego kultury ceramiki sznurowej 

wydobyto puchar zdobiony odciskami sznura oraz sercowaty kamienny grot i strzały. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez dr. Krzysztofa T unię 
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział Kraków). Finansowane przez PSOZ. Piętna

sty sezon badań. Kontynuowano rozpoczęte w 1995 r. 
Prace w obrębie wykopu XXIII. Przebadano około 8 arów w południowej części wykopu. 

Badano głównie pozostałości megalitycznego grobowca kultury pucharów lejkowatych: 

rowki palisadowe (resztki konstrukcji palisadowej formującej ściany grobowca) oraz usytuo

wane równolegle do nich rowy, skąd pobierano ziemię na budowę nasypu grobowca. Wyeks

plorowano też kilkanaście obiektów osadniczych kultury trzcinieckiej. Miały one najczęściej 

kolisty zarys poziomy oraz trapezowaty profil. Ich wypełniska zawierały głównie ceramikę 

z różnych faz rozwojowych tej kultury, kostne odpadki pokonsumpcyjne i polepę. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu Ar

cheologii i Etnologii PAN w Igołomi. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych i kultury ceramiki 

sznurowej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu) 

osada z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem stanowiska przez eksploa

tację żwiru, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Rolę (Muzeum Okręgowe w Pile). Finan

sowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 275 m2• 

Na powierzchni zarejestrowano obiekty o różnej funkcji i silnie rozdrobniony materiał 

ceramiczny kultury pucharów lejkowatych oraz pojedyncze obiekty wraz z towarzyszącym im 

materiałem ruchomym, związane z kułturą amfor kulistych, kułturą ceramiki sznurowej, kul

turą łużycką, okresem wpływów rzymskich i wczesnym średniowieczem. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 

Badania będą kontynuowane. 

osada grupy malickiej kultury lendzielskiej i kultury ceramiki wstęgowej (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. S. Dryję (Wojewódzki Konserwator 

Zabytków Bielsko-Biała), z udziałem mgr. mgr. L. Olbrychta, M. Hotlosia, M. Nawary. Piąty 

sezon badań. Wytyczono i wyeksplorowano 2 wykopy: nr V96 o powierzchni l ara i nr ll/ 96 
o powierzchni 158 m2

• 
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Stanisławice, st. 9, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

,, , , •· ·.. , ,.:,r. _ ''•, _ 

Starzynka, st. III, gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie 

Stawiec, st. l, 

gm. Lubanie, woj. włocławskie 

Stnegowa-Jaskinia Biśnik, 
gm. Wołbrom, woj. katowickie 

STRZELCEKnyianna, st. 41, 

gm. Mogilno, 
woj. bydgoskie, 

AZP 47-38/56 

W wykopie I/96 usytuowanym na południowy zachód od dotychczasowych wykopów, 
w miejscu odnotowanej w roku ubiegłym koncentracji zabytków, głównie krzemiennych, od

słonięto i przebadano jeden obiekt, najprawdopodobniej mieszkalny, o półziemiankowym 

charakterze. Jego głębokość nie przekraczała 110 cm, długość 6 m, zaś szerokość 4,5 m. Licz

ne materiały (wyroby krzemienne, ceramika zdobiona plastycznie guzkami, dołkami i dolecz.. 

karni) nawiązują do znalezionych w poprzednim sezonie, odnoszonych do grupy malickiej 

kultury lendzielskiej. W pobliżu północno-wschodniego narożnika półziemianki zaobserwo

wano pierścieniowaty obiekt o średnicy około 1,5 m. Nie pozyskano z niego znaczących ma

teriałów. Ciekawym znaleziskiem jest rowek o przebiegu zachód-wschód, zakręcający nie

znacznie w okolicy północno-wschodniego narożnika półziemianki. Jego funkcję, chronolo

gię, a także korelacje, można będzie zinterpretować w dalszej fazie analizy materiałów. Po

nadto uchwycono ślady dwóch innych obiektów, z których pozyskano ceramikę kultury len

dzielskiej. Wykop II/96 nawiązano do wykopów z lat ubiegłych, mając nadzieję na uchwyce

nie dalszej części znanego z uprzednich badań rowka oraz związanych z nim obiektów. Osta

tecznie wyeksplorowano jeden obiekt wiązany z kulturą ceramiki wstęgowej oraz 6 jam wy

pełnionych materiałem kultury lendzielskiej. Uchwycono zakończenie rowka, przebadanego 

dotychczas na długości 26 m. 

Flanowana jest kontynuacja badań. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: okres nowożytny 

patrz: paleolit 

żelaza) 

osada kultury pucharów lejkowatych, faza Ila (neolit) 

ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i póżna epoka brązu- wczesna epoka 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone w dniach od 15 czerwca do 15 lipca przez mgr. Mirosława Andrałojcia i dr. 

Piotra Chachlikowskiego (Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu). Nadzory prowadził mgr Ryszard 

Kirkowski. Koordynacja prac - doc. dr hab. Lech Czerniak. Finansowane przez EuRoPol 

Gaz SA. Drugi sezon badań. Stanowisko zostało odkryte w maju 1994 r. podczas badań 

powierzchniowych, mających na celu rozpoznanie potencjalnych zagrożeń związanych z bu

dowągazociągu. Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono po raz pierwszy w dniach 

od 15 sierpnia do 20 września 1995 r. na obszarze 13 arów. W sezonie 1996 przebadano 

powierzchnię 14,6 ara na zachód od wyeksplorowanego wcześniej odcinka. 

Stwierdzono dobry stan zachowania i dużą rangę poznawczą stanowiska, na którym wy

stępują jednorodne chronologicznie materiały kultury pucharów lejkowatych w bardzo spe

cyficznej (nierozpoznanej dotychczas) strefie krajobrazowej, tj. na wysokim brzegu wysoczy

zny, na bezpośrednim zapleczu terenów czarnoziemnych. 

Badania będą kontynuowane. 



Strzelce Małe, st. 9, 

gm. Szczurowa, woj. tarnowskie 

STRZELIN, st. 19, 
gm.loco, 
woj. wrocławskie, 

AZP 87-29/-

S'IRZYŻÓW, st. 10, 

gm. Horodło, 

woj. zamojskie, 

AZP 86-95/10 

S'IRZYŻÓW, st. 26, 
gm. Horodło, 

woj. zamojskie, 

AZP 86-96/65 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kułtury ceramiki wstęgowej rytej i kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Włodzimierza Wojciechow

skiego i mgr. P. Cholewę (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego}. Finansowane 

przez Uniwersytet Wrocławski. Trzeci sezon badań. Wytyczono wykop o powierzchni 150 

m2, przedłużający w kierunku południowym obszar badany w łatach 1994 i 1995. Łącznie 

w trakcie trzech sezonów przebadano 450m2• 

Potwierdziło się bardzo silne zniszczenie stanowiska, w rezultacie którego zachowały się 

jedynie przydenne partie obiektów wziemnych, zagłębionych w bruk morenowy. Uchwyco

no zarysy i przebadano 9 jam. Szczególnie interesująca jest kombinacja stratygraficzna jam 

nr nr 11, llA i llB, z których najstarsza jest jama nr 11, związana z fazą nutową najstarszej 

kułtury wstęgowej. Jest ona przecięta przez jamę llA z fazy szareckiej tejże kultury oraz jamę 

llB, wiążącą się z osadą kułtury pucharów lejkowatych. Uzyskano materiały ceramiczne re

prezentatywne dla każdej z ujawnionych faz zasiedlenia stanowiska, wypreparowano też z wy

pełnisk jam Liczne zabytki krzemienne, w tym charakterystyczne formy narzędziowe. Surowce 

to krzemień jurajski podkrakowski i narzutowiec bałtycki, a więc typowe dla dolnośląskich 

osad kultury ceramiki wstęgowej rytej i kułtury pucharów Lejkowatych. Z uwagi na silne zni

szczenie stanowiska, przede wszystkim intensywną orką, nie ma nadziei na ujawnienie Lepiej 

zachowanych obiektów wziemnych czy reliktów zabudowy naziemnej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii poświęconej stanowisku. 

Badania zakończono. 

cmentarzysko kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr Annę 

Zakościelną (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Fi

nansowane przez PSOZ. 

Materiały i dokumentacja polowa przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersy

tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sprawozdanie z badań w PSOZ Zamość. 

Badania będą kontynuowane. 
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cmentarzysko kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez doc. dr. Jana Gurbę i dr Annę Zakościel

ną (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane 

przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Fundację Kultury i Przyjaźni Pol

sko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie. Trzeci sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 657 m1
. 

Odkryto pozostałości grobu kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (7/ 1996), 

zachowanego w postaci niewielkiego skupiska kości dorosłego mężczyzny, którym towarzy

szyły 4 naczynia. Istnieją przesłanki by sądzić, iż zmarłego złożono w pozycji skurczonej na 

prawym boku, głową na południe, a naczynia ustawiono na wysokości kolan i przed kośćmi 

podudzia. Na wyposażenie składała się czarka ze śladami malowania białą farbą, wstawiona 

do leżącego naczynia o profilu esowatym, naczynie o dwustożkowatym brzuścu i silnie wy

chylonym wylewie, puchar kielichowaty oraz prawdopodobnie grocik trójkątny z krzemienia 

wołyńskiego, odkryty w warstwie humusu nad grobem. W wyniku trzech sezonów zbadano 

powierzchnię około 1500 m\ odkrywając w całości niewielkie cmentarzysko kulrury wołyńsko

lubelskiej ceramiki malowanej, złożone maksymalnie z ośmiu grobów. Trudno wnioskować 

o ich układzie - niewielka liczba pochówków na odkrytym cmentarzysku i brak jak dotąd 

zbadanych w całości cmentarzysk tej kulrury nie pozwalają na daleko idące wruoski. Wyraźnie 

zaobserwowaną regułą jest rozmieszczenie grobów w znacznych odległościach od siebie. Układ 

grobów l i 2/ 1994, 3/ 1994 i 5/ 1995 oraz 4/ 1995 i 7/ 1996 sugeruje, iż cmentarzysko miało 

kształt prostokąta lub trapezu, w którego narożnikach usyruowano groby parami. W narożni

ku południowo-wschodnim odkryto jedynie współczesny wkop, zawierający szczątki dwóch do

rosłych osobników i ułamki ceramiki kulrury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, pocho

dzące z grobów zniszczonych przez krzyżujące się w niewielkiej odległości rowy strzeleckie. 
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STRZYŻÓW, st. 28, 
gm. Horodło, 

woj. zamojskie, 

AZP 85-95/8 

Materiały i dokumentacja przechowywane są do czasu opracowania w Katedrze Archeo

logii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyniki badań zostaną opubliko

wane w »Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. Il, 1997. 

Badania zakończono. 

cmentarzysko kułtury wołyńsko-łubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 

cmentarzysko kułtury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr Annę 

Zakościelną (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Fi

nansowane przez PSOZ. 

Materiały i dokumentacja połowa przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersy

tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Badania będą kontynuowane. 
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Szadek, st. 3, 
gm. Blizanów, woj. kaliskie 

S2J\llC>W,st. 2, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/61 

SZJ\ll(}W,st. 4, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/63 

SZJ\ll(}W, st. 5, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/64 

SZCZECIN·Klęskowo, st. 13, 
AZP 31-6/15 

SZCZECIN·Płonia, st. 2, 

AZP 31-7/31 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada neolityczna 

ślad osadnictwa kułtury przeworskiej? (młodszy okres przedrzymski - okres wpły

wów rzymskich) 

ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 95 m2• 

. - .~ . -': . : i .J-.• ·:. • - r-: . • l • • 

osada neolityczna 

ślad osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpły

wów rzymskich) 

ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego (VIII-XI) 

osada późnośredniowieczna i nowożytna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 110m2• 

osada kułtury ceramiki promienistej (neolit) 

osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 25 m 2
• 

osada neolityczna 

osada kułtury łużyckiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada wczesnośredniowieczna i późnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Żylichińskiego 
(Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie). 

Osada jest niszczona przez wykonawcę prac budowlanych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

cmentarzysko kułtury ceramiki sznurowej, faza płońska (wczesna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Dorotę Kozłowską (Dział Archeolo

gii Muzeum Narodowego w Szczecinie). Finansowane przez Muzeum Narodowe w Szczeci

nie. Drugi sezon badań (stanowisko badane w 1994 r.). 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Zachodniopomorskich". 



SZREROKOPAS, st. 4, 
gm. Chełmża, 

woj. toruńskie, 
AZP 35-45/158 

SZTYNORT DUŻV, st. 5 
gm. Węgorzewo, 

woj. suwalskie, 
AZP 16-72/-

SZTYNWAG, st. 4, 
gm. Grudziądz, 

woj. toruńskie, 

AZP 31-44/16 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, prze

prowadzone w pażdzierniku przez dr. Stanisława Kukawkę (Instytut Archeologii i Etnologii 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks

ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań . 

Założono 9 wykopów sondażowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. Łącznie przebadano 

4,5 m2• 

W wykopach nie stwierdzono pozostałości nawarstwień kulturowych ani zabytków ru

chomych - całość pozyskanego zbioru ceramiki pochodzi z powierzchni. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. Stanowisko zostało zakwalifikowane do 

nadzoru archeologicznego podczas budowy autostrady. 

l - l • - _, :- J ~ ' l - - ' 

osada kultury niemeńskiej i kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada kultury "postsznurowo-leśnej" (wczesna epoka brązu) 

Podwodne ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Jerzego 

Marka Łapo i Waldemara Ossowskiego (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i Muzeum 

Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zostało 

odkryte przypadkowo w 1993 r. W sezonie 1996 założono 4 wykopy o wymiarach 2 x 2 m. 

Łącznie przebadano 16m2• 

Osada o powierzchni co najmniej 3 arów położona jest w jeziorze Mamry. Stwierdzono 

kilka przeważnie piaszczystych warstw kulturowych, związanych z przybrzeżnym osadnictwem 

kultury niemeńskiej (ceramika typu Sośnia), kultury ceramiki sznurowej oraz najprawdo

podobniej lokalnej kultury z epoki brązu. Z tą ostatnią należy wiązać dobrze zachowany, 

wystający nad powierzchnię dna, regularny ruszt drewniany, spełniający prawdopodobnie 

funkcję pomostu łączącego niegdysiejszą niewielką wyspę z lądem stałym. Wielofazowa osa

da była zamieszkiwana w okresie subborealnym- data najstarsza: 4080±90 BP (Gd-10524), 

najmłodsza: 2830±40 BP (Gd-10534). Odkryto pojedyncze zabytki z wczesnego i późnego 

średniowiecza, zgubione przez rybaków. W sumie pozyskano 78 drobnych fragmentów pra

dziejowych naczyń ceramicznych, 5 odłupków krzemiennych, kilkadziesiąt kawalków kości 

zwierzęcych (m.in. świnVdzika, konia, małego i dużego przeżuwacza) oraz kręgów szczupa

ka, a także nieliczne łupiny orzechów laskowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach . 

Badania powinny być kontynuowane. 
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ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa schyłkowoneolitycznego 
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu, 

ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

osada późnośredniowieczna 

Badania sondażowe, w związku z budową autostrady A-1, przeprowadzone w październiku 

przez mgr Bogusławę Wawrzykowską (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pier

wszy sezon badań. Założono 29 wykopów o wymiarach 0,5 x 0,5 m. Łącznie przebadano 7,25 m2• 

W większości wykopów pod warstwą humusu odnotowano występowanie resztek warstwy 

kulturowej bądź resztek obiektów kulturowych, w któtych zalegał nieliczny ruchomy inwentarz 

zabytkowy (ceramika). Miąższość tych nawarstwień była zróżnicowana i wynosiła od 10 do 

43 cm. Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika oraz PSOZ w Toruniu. 

Stanowisko zostało zakwalifikowane do szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych 

przed rozpoczęciem budowy autostrady. 
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Szynych, st. 12, 

gm. Grudziądz, woj. toruńskie 

ŚWIĘTOSłAW, st. 17, 

gm. Chełmża, 

woj. toruńskie, 

AZP 35-45/192 

ŚWIĘTOSłAW, st. 30, 

gm. Chełmża, 

woj. toruńskie, 

AZP 35-45/222 

Targowisko, st. 8, 

Targowisko, st. 9, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

TARGOWISKO, st. 11, 

gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/49 

TARGOWISKO, st. 12, 

gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/46 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kułtury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

rawskiego (PSOZ Toruń) . Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 6m2• 

Prace miały na celu zebranie dokładniejszych danych na temat istniejących zagrożeń (głę

boka orka) i stanu zachowania nawarstwień kułturowych oraz pozyskanie materiału zabytko

wego, umożliwiającego precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W trakcie prospekcji 

powierzchniowej odnotowano ślady sześciu niszczonych palenisk, jednakże w wykopach son

dażowych wytyczonych w miejscach ich występowania nie stwierdzono żadnych trwałych na

warstwień . Nawarstwienia spalenizny zalegały przemieszane w obrębie podglebia współczes

nego. Nie pozyskano także zabytkowego materiału ruchomego. Stanowisko uległo prawdo

podobnie całkowitemu zniszczeniu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania zakończono. 
.1"'-.:aa.~.r • . ·.- - .. . .· . . 

osada kułtury późnej ceramiki wstęgowej i kułtury amfor kulistych (neolit) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 3 m2• 

Prace miały na celu zebranie dokładniejszych danych na temat istniejących zagrożeń (głę

boka orka) i stanu zachowania nawarstwień kułturowych oraz pozyskanie materiału zabytko

wego, umożliwiającego precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W trakcie prospekcji 

powierzchniowej odkryto ślad po wyorywanym obiekcie. W miejscu tym wytyczono wykop 

sondażowy, w którym odsłonięto obiekt w kształcie koła o średnicy 1,1 m. Jego miąższość 

dochodziła do 50 cm. Z wypełniska pozyskano 340 fragmentów ceramiki kułtury amfor ku
listych, 7 krzemieni i żarno nieckowate. Analiza technologiczno-stylistyczna pozwoliła przy

porządkowć te materiały do l fazy rozwojowej kułtury amfor kulistych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 
.~-·, ..... -c .. ~:.". " 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kułtury łendzielskiej, grupa samborzecko-opatowska (neolit) 

ślad osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 58 m2• 

-:-. .• : l"~ • r- - ... •"· . - . . 

ślad osadnictwa kułtury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kułtury łendzielskiej (neolit) 

osada kułtury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kułtury przewarsklej (młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 



TARGOWISKO, st. 13, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/45 

TARGOWISKO, st. 14, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/44 

TARGOWISKO, st. 16, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/71 

Targowisko, st. 24, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 26, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

TEPI1UKÓW, st. 6, 
gm. Hrubieszów, 

woj. zamojskie, 

AZP 86-94/119 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespól do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 130m2• 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100m2
• 
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osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 16 do 25 września przez mgr. Sławomira Dryję (Krakowski Zespół do Badań 

Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Prze

badano powierzchnię l ara. 

Materiały archeologiczne wystąpiły w warsrwie ornej oraz w warstwie podglebia. Zebrano 

17 fragmentów naczyń glinianych (w tym fragment dna) oraz 15 wyrobów krzemiennych 

(w tym retuszowany wiór krzemienny). Odkryte materiały wiążą się z epoką kamienia; cechy 

technologiczne ceramiki oraz pokrój narzędzi wskazują na związek z kulturą ceramiki wstęgo

wej rytej. Stanowisko ma charakter osadowy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 14 października do 8 listopada przez mgr. Sławomira Dryję (Krakowski Zespół 

do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w War

szawie. Założono 11 wykopów. Przebadano powierzchnię 255 m2• 

Tylko w wykopie 10/ 96 zarejestrowano ślady obiektu archeologicznego - odsłonięto czę

ściowo strukturę z widocznymi wewnątrz trzema ciemniejszymi wyplamieniami, nazwanymi 

skupieniami; czytelne były również 2 dołki posłupowe. Pozyskano niewielkie ilości materia

łów zabytkowych (ceramika, wyroby krzemienne), na ogół mało charakterystyczne. Wstępnie 

odniesiono je do epoki kamienia (neolit) i na podstawie cech technologicznych związano 

z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

patrz: późne średniowiecze 

' •' - - 'l : l. • - ... l -- -·l.·~,_ - 1
• ·- 11' ,. l-- ~·:O· -r-;----•1=--~· .. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 

osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada i kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

osada wczesnośredniowieczna {X-XI w.) 

Badania wykopaliskowe w ramach programu "Pogranicze chronologiczne kultury trzci

nieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie", przeprowadzone przez dr Halinę Taras i mgr. Józefa 

Niedźwiedzia (Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lubli

nie, Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum im. 

Stanisława Staszica w Hrubieszowie). Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię około 

180m2• 

Odkryto dalszych 35 obiektów, co podwyższyło ich ogólną liczbę do 49. Najstarsze mate

riały pochodzą ze środkowego neolitu i związane są z kulturą wołyńsko-lubelskiej ceramiki 
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TORUŃ, st. 327, 

AZP 39-44/137 

malowanej. Z tą kulturą należy łączyć jamę gospodarczą i 2 równoległe, niezbyt szerokie row

ki. Śladowo, w postaci drobnych fragmentów ceramiki, był reprezentowany materiał kultury 

mierzanowickiej i trzcinieckiej. Kolejny etap zasiedlania osady wiąże się ze schyłkowym okre

sem kultury trzcinieckiej lub fazą przejściową do kultury łużyckiej. Z tym okresem związane 

są: jama zasobowa (ob. 29) o średnicy 160 cm, w której znaleziono garnek z charakterystycz

nym jajowatym dnem, fragmenty innych tego typu naczyń i fragment kości zwierzęcej ze 

śladami obróbki oraz, prawdopodobnie, dolna część obiektu 35, znaleziono w niej bowiem 

kilka wylewów garnków esowatych, starannie gładzonych i fragment rogatego przęślika gli

nianego. Zapewne z tą fazą należy łączyć odkrytą w obiekcie 20 (na złożu wtórnym) szpilę 

uchatą z lekko wygiętym trzonkiem i romboidalną główką, która nawiązuje do późnego typu 

szpil uchatych, związanych ze schyłkową fazą kultury przedłużyckiej, a przede wszystkim z kul

turą łużycką, i może być datowana w przybliżeniu na Boreal D. Ponad 20 z odkrytych w tym 

sezonie obiektów należało do kultury łużyckiej. Były to wyłącznie jamy zasobowe, w profilu 

trapezowate, nieckowate, półowalne i workowate, w rzucie okrągłe lub owalne. Odkryto w nich 

obok drobnych fragmentów naczyń glinianych 2 całe garnki lekko obmazywane, zdobione 

ornamentem plastycznym w postaci guzków, Listwy karbowanej oraz otworów pod krawędzią 

wylewu; duże fragmenty mis półkulistych i z brzegami zagiętymi do środka ; fragmenty tale

rzy glinianych; rozcieracz kamienny; gładziki kościane; sierp i sercowaty grocik krzemienny; 

przekłuwacz kościany oraz okładzinę kościaną do noża lub sztyletu. Ponadto w warstwie kul

turowej znaleziono m.in.: pustą, czernioną nóżkę od pucharka ulwóweckiego, ułamki na

czyń sitowatych oraz fragment przęślika glinianego. Całość materiału kultury łużyckiej nale

ży datować na VII-V w. p.n.e. Znaczna część odkrytych w tym sezonie zabytków związana 

jest z wczesnym średniowieczem. Są to: dwie półziemianki (ob.l2 i 23), dwie jamy gruszkowa

te (ob. 12A i 20) oraz lejkowata w profilu jama gospodarcza (ob. 40). W jednej z ziemianek 

(ob. 23) w narożniku północno-wschodnim odkryto wspaniale zachowany kwadratowy piec 

wapienny, z wydrążonym wewnątrz kopulastym paleniskiem. Na konstrukcji wapiennej za

obserwowano ślady dwóch słupów drewnianych, usytuowanych w obu rogach pieca, będą

cych prawdopodobnie konstrukcją ściany drewnianej budynku oraz dwu podwalin. Przy po

łudniowo-zachodnim narożniku pieca odkryto ślad po innym słupie, wokół którego widocz

ne były drobne dołki po palikach. Tuż przy piecu, obok słupa, bezpośrednio pod warstwą 

użytkową, odkryto garnek gliniany, bardzo dobrze zachowany. Półziemianka miała ściany 

o konstrukcji słupowej i dach wsparty na słupach, o czym świadczą 2 dołki pasłupowe zareje

strowane wewnątrz obiektu. W obu ziemiankach znaleziono liczne zabytki ruchome, m.in. 3 

noże żelazne, szydło żelazne, sprzączkę do pasa, kilka osełek i rozcieraczy kamiennych, prze

kłuwacze kościane oraz kilka przęślików, z których 2 były bogato zdobione -jeden kółeczka

mi, a drugi paskami. Poza tym zarejestrowano sporo ułamków naczyń glinianych, głównie 

garnków esowatych, zdobionych wielokrotnymi dookolnymi liniami poziomymi, rzadziej li
niami falistymi, oraz liczne ułamki polepy z odciskami drewnianych elementów konstrukcyj

nych półziemianek. Gruszkowate jamy zasobowe i jama lejkowata były znacznie uboższe w za

bytki wczesnośredniowieczne. Ich wypełniska zawierały przemieszany materiał wielokulturo

wy (w obiekcie 20 znaleziono nawet brązową szpilę uchatą). Materiał wczesnośredniowieczny 

można datować {głównie na podstawie ceramiki) na X-XI w. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 
1997. Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z planami inwestycyjnymi, przeprowadzo

newczerwcu i lipcu przez mgr Bogusławę Wawrzykowską (Muzeum Okręgowe w Toruniu). 

Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 670m2• 

Pod warstwą humusu wystąpiły nawarstwienia kulturowe (warstwa kulturowa i obiekty) 

o miąższości od 15 do 80 cm. Ruchomy materiał zabytkowy to przede wszystkim ceramika 

i krzemienie. Ponadto pozyskano przęślik gliniany i fragmenty miniaturowego toporka gli

nianego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Bada

nia nie będą kontynuowane. 



Tunno, st. 9, 
gm. Łvsomice, woj. toruńskie 

~~. SŁ 4, 
gm. Oborniki, woj. poznańskie 

Wawnyszew, st. III, 
gm. Błonie, woj. warszawskie 

WERSlCZYCA, SŁ l, 
kurhan l, 
gm. jarczów, 
woj. zamojskie, 
AZP 94-91/50 

WIEUCZKA, SŁ 13, 
gm. loco, 
woj. krakowskie, 
AZP 104-57/13 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

. patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Jolantę Bagińską (Muzeum im. Ja

nusza Petera w Tomaszowie Lubelskim). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Zamo

ściu. Dziewiąty sezon badań. 

Kurhan wchodzi w skład dużego cmentarzyska na południowym garbie Grzędy Sokal

skiej. Jest niemal całkowicie zniwelowany- zachował się rowek o szerokości 30-35 cm, wy

znaczający pierwotną średnicę nasypu (8 m). W kurhanie odkryto 4 groby. Groby nr nr l 
(centralny), 2 (wkopany w rowek) i 3 miały prostokątne jamy grobowe, zorientowane wzdłuż 

osi zachód-wschód, tylko grób nr 4, wkopany w rowek, miał jamę owalną, zorientowaną 

wzdłuż osi północny zachód-południowy wschód. Ich wymiary wynosiły odpowiednio: 120 x 

180 cm, głębokość 70 cm; 160 x 260 cm, głębokość 180 cm; 160 x 240 cm, głębokość 110 cm; 

60 x 100 cm, głębokość 60 cm. W grobach nr l i nr 2 znajdowały się źle zachowane szkielety, 

ułożone w pozycji skurczonej, głową na zachód; w pozostałych grobach znaleziono tylko ko

ści - w grobie nr 3 bardzo źle zachowane (przy czym 2 skupiska zębów świadczą o podwój

nym pochówku), w grobie nr 4 zaledwie ich drobne fragmenty. Inwentarz grobu nr l składał 

się z dwuuchej amforki, pucharka moździerzowatego, toporka kamiennego i wióra z krze

mienia wołyńskiego; w grobie nr 2 znaleziono dwuuchą amforę, bogato zdobiony pucharek 

i łódkowaty toporek kamienny; w grobie nr 3 - zawieszkę kościaną i pierścionek miedziany, 

a w grobie nr 4- czworościenną siekierę z krzemienia wołyńskiego. Inwentarze grobów nr l, 

2, i 4 można datować na II fazę kułtury ceramiki sznurowej. Trudna do ustalenia jest chrono

logia grobu nr 3- takiego inwentarza można oczekiwać zarówno w najmłodszych grobach 

kultury ceramiki sznurowej, jak i w grobach kułtury mierzanowickiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 
1997. Badania będą kontynuowane. 

l l - ' - ' l ' ' , ... ' - ' - ' l 

ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kułtury lendzielskiej (schyłkowy neolit, około 3200 p.n.e.) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpły

wów rzymskich) 

ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu i sierpniu przez mgr Jad
wigę Dudę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup Kra

kowskich Wieliczka. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 530m2
• 

Stratygrafia stanowiska przedstawia się następująco: warstwa l - humus (do 20 cm), war

stwa 2 -kulturowa (20-30, 30-40 cm), warstwa 3 -gliniasty calec. Odkryto 10 jam kulturo

wych, 40 śladów po słupach i rowek. Jamy były owalne, nieregularne lub zbliżone do prostoką

ta, o wymiarach od 0,6 x 0,8 do 2,2 x 4,5 m. Najciekawsza była jama nr 6, w której znaleziono 

5023 zabytki ceramiczne, figurkę zoomorficzną (barana), 3 fragmenty przęślików, fragment 

masywnego ciężarka oraz kości zwierzęce. Ślady po słupach, okrągłe, miały średnicę 30-40 cm. 

Dwadzieścia tworzyło prosty szereg długości 26 m na linii północ-południe, wyznaczając za

pewne zarys ściany budynku naziemnego, 15 rozlokowanych było nieregularnie, a 5 znajdowa

ło się wokół jam kulturowych. Rowek długości 50 cm, szerokości 50 cm i głębokości 80 cm, 

ciągnący się wzdłuż linii wschód-zachód, jest być może śladem po ogrodzeniu okalającym osa

dę od strony południowej. Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Kra

kowskich Wieliczka. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach i Materiałach do 

Dziejów Żup Solnych w Polsce", t. XX, 1998. Badania będą kontynuowane. 
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Wierzyce, st. 11, 
gm. Łubowo, woj. poznańskie 

WITOLDÓW, st. l, 
gm. Szczawin Kościelny, 

woj. płockie, 

AZP 54-52/108 

WłADYSłAWOWO-Ostrowo, 

st. 12, 
gm.loco, 
woj. gdańskie, 

AZP 2-40/-

WOJCIESlYCE, st. 85, 
gm. Kłodawa, 

woj. gorzowskie, 

AZP 43-12/1 

Wojszki, st. 2, gm. Juchnowiec 

Dolny, woj. białostockie 

WÓLKA ZAŁĘSKA, st. VII, 

gm. Góra Kalwaria, 
woj. warszawskie, 

AZP 61-68/60 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury pucharów lejkowatych (faza wiórecka, neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w pażdzierniku przez dr Małgorza

tę Rybicką (PSOZ Płock i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane 

przez Wojewodę Płockiego. Pierwszy sezon badań. Materiał zarejestrowano stosując metodę 

planigrafiL 
Odkryto bogaty zbiór ceramiki o stylistyce nawiązującej do Przybranówka, st. 43 oraz 

krzemienie, wśród których dominują wyroby z krzemienia czekoladowego. Zarejestrowano 

również skupiska polepy i gliny, które mogą być pozostałościami po chałupach; w ich otocze

niu odkryto różnego typu jamy gospodarcze. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz

nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii osadnictwa kultury pucha

rów lejkowatych na Pojezierzu Gostyńskim (prawdopodobnie wydawnictwie Muzeum Ar

cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi). Badania będą kontynuowane. 

osada neolityczna 

ślady osadnictwa z epoki brązu 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez 

mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez inwestora pry

watnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 150 m2• 

Zarejestrowano 2 zniszczone paleniska. Materiał ruchomy, datowany na okres neolitu i okres 

średniowiecza, wystąpił jedynie w warstwie humusowej . Odkryto m.in. odłupki i odpady 

krzemienne wykonane z krzemienia pomorskiego oraz fragmenty ceramiki. Materiały i do

kumentacja przechowywane są Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wyniki badań zo

staną opublikowane w czasopiśmie "Pomorania Antiqua". Badania nie będą kontynuowane. 

obozowisko mezolityczne 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kulrury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu -wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z podjętymi na terenie stanowiska praca

mi budowlanymi, przeprowadzone w dniach od 12 do 20 maja przez mgr. Tadeusza Szczurka 

(Muzeum w Gorzowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

ślady osadnictwa neolitycznego 
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z inwestycją budowlaną, przeprowadzo

ne przez mgr. Witolda Migała. Stanowisko zostało odkryte w 1989 r. przez Stefana Woydę. 

W 1996 r. badano tę jego część, która znajduje się na działce nr 101/10. Eksplorację przepro

wadzono w obrębie trzech wykopów, z których dwa (4,5 x 7,5 m oraz 5 x 11m) rozlokowano 

wewnątrz zarysu planowanego budynku, a jeden (4 x 11 m) przed domem, w miejscu, gdzie 

istnieje prawdopodobieństwo prowadzenia dalszych prac ziemnych (podjazd do garażu, szam

bo). Łącznie przebadano powierzchnię 133 m2• 

Stanowisko poprzednio znajdowało się pod uprawą (sadownictwo), w związku z czym 

zostało zniszczone na skutek głębokiej orki pomiędzy rzędami drzew oraz karczowania sta

rych drzew - powstałe w glebie wykroty zaburzyły strukturę stanowiska. Ponieważ wiele 

rysujących się zaciemnień było ewidentnymi wykrotami (ślady nieprzegniłych korzeni) zado-



ZAGAJE STRADOWSKIE, 
st. l, "Mogiła Stradowska", 
gm. Czarnocin, 

woj. kieleckie, 
AZP 96-61/141 

Zagórze, st. 2, gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie 

Zagónyce, st. 3, gm. Kazimierza 
rwielka, woj. kieleckie 

ZAKRZOWIEC, st. l, 
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie, 
AU 103-58/12 

Zakrzów, st. l, gm. Niepołomice, 
j. krakowskie 

l - ' " ' ~ .-.. • ~ ~. 

Zaknów, st. 13, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

ZBULITÓW MALY, st. VII, 
gm. Wohyń, 

woj. bialskopodlaskie, 
AZP 67-83/9 

kumentowano jedynie obiekty odbiegające od wykrotów układem (nie w jednym rzędzie) 

oraz średnicami i zabarwieniem. Mimo to nie wszystkie wyeksplorowane jednostki zawierały 

materiały zabytkowe. Badania potwierdziły oceny S. Woydy. Odkryto ceramikę z przełomu 

neolitu i brązu oraz ceramikę i krzemienie z wczesnej epoki brązu związane z kulturą trzci

niecką. Kilka przebadanych jam zawierało także ceramikę kultury łużyckiej. We wszystkich 

trzech wykopach, w warstwie ornej i pierwszej mechanicznej (20 cm) zlokalizowano fragmen

ty ceramiki średniowiecznej i grudki polepy. Można stwierdzić, że centralna część stanowi

ska, która została wyeksplorowana w trakcie badań, była w znacznym stopniu zniszczona 

podczas prac rolnych, a odkryte struktury mówią o słabym osadnictwie jednodworczym za

równo w epoce brązu, jak i w średniowieczu. 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 

Badania weryfikacyjne, przeprowadzone w dniach od 24 lipca do 24 sierpnia przez mgr 

Barbarę Burchard (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie). Finansowa

ne przez Komitet Badań Naukowych i PSOZ. Szósty sezon badań. Założono 2 wykopy o po

wierzchni 100m2 każdy. Łącznie przebadano 200m2• 

Badania geofizyczne wokół kurhanu "Mogiła Stradowska" były próbą poszukiwania dal

szych grobowców kultury pucharów lejkowatych typu megalitycznego (2 takie grobowce z uni

katową obudową palisadową zostały odkryte pod kurhanem w latach 1991-1995). Do wery

fikacji wykopaliskowej wytypowano miejsca, gdzie anomalie w rozkładzie pola magnetyczne

go dawały obraz, który można było zinterpretować jako obiekty archeologiczne. W wykopach, 

usytuowanych w odległości 20 i 30 m w kierunku północno-wschodnim od grobowców, od

kryto ślady osady kultury lendzielskiej. Zbadano kilka jam o charakterze gospodarczym. Za

wierały one liczne materiały ceramiczne, bardzo słabo wypalone, o cechach stylistycznych fazy 

modlnickiej kultury lendzielskiej . W stosunkowo licznym materiale krzemiennym przeważał 

surowiec świeciechowski, rzadko spotykany na stanowiskach tej kultury. Osadnictwo kultury 

lendziełskiej w rejonie międzyrzecza dolnej Nidy i Nidzicy jest w małym stopniu rozpoznane. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 

Oddział w Krakowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeolo

gicznych". Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesna epoka brązu 

ślad osadnictwa neolitycznego 

ślad osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 50m2. 

~~~~~~~----~ 

patrz: mezolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

grób kultury amfor kulistych (neolit) 

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 26 do 

28 września przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię l ara. 

Grób został odkryty kilkadziesiąt lat temu na terenie niewielkiej piaskowni, która następ

nie została zasypana. Odsłonięto podstawę zniszczonego grobu. W wykopie uchwycono za-
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ŻEGOTKI, st. 4 
(GAZ 376A), 

gm. Strzelno, 

woj. bydgoskie, 

AZP 47-39/77 

ŻEGOTKI, st. 5 
(GAZ 376), 

gm. Strzelno, 

woj. bydgoskie, 

AZP 47-39/78 

Żuławka, st. 13, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 

- -
• . .• ."l! 

ŻUłAWKA MAłA, st. l, 
grn. Wyrzysk, 

woj. pilskie, 

AZP 37-31/80 

chowane fragmenty jego wschodniej, kamiennej ściany. Z dna, z warstwy pomiędzy kamie

niami, wydobyto kilkanaście fragmentów ceramiki pochodzących z jednego naczynia - am

fory. Reszta wyposażenia grobowego została najprawdopodobniej zabrana lub rozbita poza 

grobem. Kilkanaście wykopów sondażowych założonych w celu uchwycenia innych obiektów 

przyniosło wynik negatywny. 

Materiały i dokumentacja pr;~echowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 

przeprowadzone na terenie województwa bialskopodlaskiego". 

Badania będą kontynuowane. 

żelaza) 

ślady osadnictwa kułtury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

ślady osadnictwa kułtury pucharów lejkowatych (neolit, fazy II-III, IV-V) 

ślady osadnictwa kułtury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa kułtury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu- wczesna epoka 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone w dniach od 10 do 30 czerwca przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego (Zespół ds. 

Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Po;~na

niu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Stanowisko było kilka

kromie penetrowane w ramach badań powierzchniowych: w łatach 70. prze;~ Zespół Badań 

Kujaw UAM w Poznaniu, w łatach 80. przez ekipę prowadzącą badania AZP, w 1994 r. przez 

ekspedycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy gazociągu. W sezonie 1996 

przebadano 13 arów. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kułtury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

ślady osadnictwa kułtury późnej cerarniki wstęgowej, faza l (neolit) 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej, fazy U-III (neolit) 

ślady osadnictwa kułtury pucharów lejkowatych, fazy II-V (neolit) 

osada kułtury amfor kulistych, fazy llb-llla (neolit) 

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej, faza A (neolit) 

ślad osadnictwa z l-li okresu epoki brązu 

osada kułtury łużyckiej 0/ okres epoki brązu) 

osada kułtury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna (faza E) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone w dniach od 15 maja do 15 czerwca przez mgr. Ryszarda Kirkowsktego (Zespól 

ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Pozna

niu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Stanowisko było penetro

wane powierzchniowo w latach 70. przez Zespół Badań Kujaw UAM, w latach 80. w ramach 

badań AZP, w 1994 r. przez ekspedycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy 

gazociągu. W sezonie 1996 przebadano 27,3 ara. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: paleolit 

.·~---:".l- .... l :..l ! l"- • - -, • .. · :- . . ... t·- l. .. ~ • • -. - - - • 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych {neolit) 

osada kułtury amfor kulistych (neolit) 

drewniane konstrukcje przeprawowe kultury amfor kulistych (neolit, 3000-2600 p.n.e.) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu) 



Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Magdalenę Suchorską-Rolę i Ja
rosława Rolę (Muzeum Okręgowe w Pile). Piąty sezon badań. Prace prowadzono w dwóch 

strefach - A i B - o powierzchni l ara każda . Łącznie przebadano powierzchnię 2 arów. 

A. Kontynuowano badania w rejonie północnym przyczółka konstrukcji przeprawowej 
typu "grobli" ludności kultury amfor kulistych, zakładając wykop o powierzchni l ara. Osiąg
nięto poziom linii brzegowej paleozbiornika, będący również granicą występowania drewna 

konstrukcyjnego. Zarejestrowano liczny materiał ceramiczny i krzemienny oraz duży zbiór 

kości pokonsumpcyjnych, zdeponowany w czasie około 52 lat funkcjonowania konstrukcji. 

W warstwach nadległych oraz leżących poniżej warstwy konstrukcji znaleziono liczny mate

riał ceramiczny, krzemienny i kościany kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury pucharów 
lejkowatych, z wczesnej epoki brązu i kultury łużyckiej. 

B. W strefie wyżej położonej terasy dolnej zarejestrowano relikty osady ludności kultury 

amfor kulistych (obiekty różnych funkcji, warstwa kulturowa, liczny materiał ceramiczny, 
krzemienny, kości pokonsumpcyjne) oraz kułtury ceramiki wstęgowej rytej (nieliczny mate
riał ceramiczny). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Badania będą kontynuowane. 
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Bachól'%, st. 16, 
gro. Dynów, woj. przemyskie 

BĄKOWO, st. l, 
gro. Wyrzysk, 

woj pilskie, 

AZP 37-31/1 

-- - -- -
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Bielawa, st. 12, 

gro. loco, woj. wałbrzyskie 

,..., l ~ -- __ •••.• --. 

BOROWO, st. 12, 

gm. Dobre, 

woj. włocławskie, 

AZP 46-44/42 

EPOKA BRĄZU 
Wczesna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

,..ł~l_;l"-u.L~-~ .... • __ ..,.~ " .. :~~ .. -.'u! '~l . 

cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu 

grób ciałopalny kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Magdalenę Suchocką-Rolę i Ja

rosława Rolę (Muzeum Okręgowe w Pile). Pierwszy sezon badań. 

Cmentarzysko usytuowane jest w północno-wschodniej części wzgórz morenowych, na

zywanych "Dąbową Górą", na krawędzi doliny Noteci. Składa się z około 30 przeważnie 

silnie rozmytych obiektów, wśród których wyróżnić można dwie grupy: o średnicy około 10-
12 m i wysokości około 1-1,5 m oraz o średnicy około 5-6 m i wysokości około 0,8 m. Bada

nia prowadzono na kurhanie l, należącym do drugiej grupy. W jego centralnej części, na 

poziomie przypuszczalnie pierwotnego poziomu gruntu, odsłonięto bardzo słabo widoczne 

ślady jamy, w przybliżeniu prostokątnej w zarysie, o wymiarach około 1,6 x 1,2 m. Nie pozy

skano z niej materiału archeologicznego. Zarejestrowano skupisko sosnowych węgli drzew

nych i 2 niecharakterystyczne fragmenty ceramiki z wczesnej epoki brązu. W północnej czę

ści kurhanu odsłonięto wkopany w nasyp obiekt nr l , którym był grób ciałopalny z resztka

mi stosu (dębowe węgle drzewne), datowany nielicznymi, niecharakterystycznymi fragmenta

mi ceramiki na okres kultury łużyckiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: mezolit 

••• ••''JJf_.-"•••,._.•• .... ·~~ '1:~.•' ~.:!,:,-p_- ""Tr-; .. -,~, ~-'l,- ' 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w ramach konserwatorskiego programu "ratownic
twa przestrzennego" doliny środkowej Bachorzy oraz w związku z eksploatacją piasku, prze

prowadzone przez dr. Janusza Czebreszuka (Zakład Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Wojewodę Włocławskiego i Gminę Dobre. Trzeci sezon badań. 

Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 138m2• 

Odkryto 22 obiekty, w większości związane z kulturą pucharów lejkowatych. Najważniej

szym odkryciem było odsłonięcie reliktów zabudowy związanej z kulturą iwieńską. Wśród 

obiektów ludności kultury pucharów lejkowatych występowały duże jamy o różnych funk

cjach gospodarczych oraz dołki posłupowe, świadczące o istnieniu konstrukcji naziemnych. 

Stanowisko w Borowie zalicza się do bardzo istotnych dla poznania kultury pucharów lejko

watych i kultury iwieńskiej, zwłaszcza jej etapu końcowego, związanego z formowaniem się 

kujawskiej odmiany horyzontu trzcinieckiego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Zakładzie Prahistorii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 



BRUSZCZEWO, st. 5, 
gm. Śmigieł, 
vvoj. leszczyńskie, 

AZP 61-24/15 

Brzoza, st. st. 15-43, gm.Wielka 

Nieszawka, woj. toruńskie 

Bubell:.ukowska, st. IX, gm. Janów 

Podlaski, vvoj. bialskopodlaskie 

Ciechn, st. 2, 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

Ciechrz, st. 26 (GAZ 371), 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

Dęba, st. 3, gm. Pośvviętne, 

woj. piotrkowskie 

Dębniaki, st. 3, 

Lgm. Topólka, woj. włocławskie 

1Gąsawa, st. 6, 

1
grn. loco, woj. bydgoskie 

1Giby, st. 2, 
gm. loco, woj. suwalskie 

Glanów, st. 3, 

~grn. Trzyciąż, woj. krakowskie 

Głuszyno, st. l, 
grn. Potęgowo, vvoj. słupskie 

·-

osada obronna kultury unietyckiej (vvczesna epoka brązu) 

osada kultury łużyckiej (środkovva i późna epoka brązu) 

Badania vvykopaliskovve, przeprovvadzone przez dr. Janusza Czebreszuka (Zakład Prahisto

rii Polski Instytutu Prahistorii Univversytetu im. Adama Mickievvicza vv Poznaniu), z udziałem 

doc. dr. hab. Słavvomira Kadrovva i P. Silskiej. Finansovvane przez PSOZ. Drugi sezon badań 

po 30-letniej przerwie. Wyeksplorovvano 2 novve vvykopy (N / 96 i V / 96) o łącznej povvierzch

ni 138m2• W północnej części stanovviska vvykonano 12 odvviertóvv śvvidrem geologicznym. 

Sytuacja stratygraficzna vv vvykopach vvskazyvvała na stan daleko posuniętej nivvelacji -

nie zachovvał się żaden poziom naturalnego profilu glebovvego, widoczna była tylko oranina 

i żółty piasek calca. Zarejestrovvano 45 novvych obiektóvv, z czego 9 to różnego rodzaju obiekty 

osadnicze, a 36 - dołki poslupovve. Obiekty vv vviększości zvviązane były z vvczesną epoką 

brązu. Wyróżniał się vvśród nich vvielkością i bogactvvem materiałóvv vv vvypełnisku obiekt 

nr 20 (pozostałości domostvva?). Jedynie obiekt nr 15 można łączyć bezspornie z osadnic

tvvem kultury łużyckiej. Z obiektóvv i z vvarstvvy zebrano vv sumie około 500 fragmentóvv 

ceramiki, ponad 700 fragmentóvv kości oraz mniejsze ilości zabytkóvv krzemiennych, ka

miennych i polepy. Ceramika, dobrze zachovvana w postaci dużych fragmentóvv, w vviększo

ści zvviązana jest z vvczesną epoką brązu - vvidoczne są vv niej cechy kultury unietyckiej oraz, 

rzadziej, trzcinieckiej. Wśród zabytkóvv vvydzielonych na uvvagę zasługują krzemienne groci

ki sercovvate, kościane szydła i fragment topora kamiennego. Mniej liczny materiał ludności 

kultury łużyckiej nosi cechy vvczesnych etapóvv rozvvoju tej kultury (epoka brązu). Odvvierty 

usytuovvano na dvvóch róvvnoległych prostych, biegnących po osi północ-południe, tak by 

otrzymać dvva novve przekroje rovvu oddzielającego stanovvisko od vvnętrza vvysoczyzny. W obu 

zarejestrovvano róvv szerokości około 18 m, którego dno sięgało do głębokości 350 cm pod 

povvierzchnią vvspółczesną. Tegoroczne badania potvvierdziły unikatovvy charakter Bruszeze

wa jako zespołu osadovvo-obronnego z początków epoki brązu. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: paleolit 

patrz: wczesne średniovviecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

;"1, l 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

;-~--

patrz: mezolit 

patrz: mezolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływóvv rzymskich 
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Gubin, st. 32, 
gm. loco, woj. zielonogórskie 

HALICZANY, st. l, 
gm. Kamień, 

woj. chdmskie, 

AZP 81-91/41 

Hanna, st. XN, 
gm. loco, woj. bialskopodlaskie 

Helenów, st. l, gm. Szczawin 

Kościelny, woj. płockie 

Hłomcza, st. l, 
gm. Sanok, woj. krośnieńskie 

gm. Horodło, 

woj. zamojskie, 

AZP 85-95/42 

Husynne, st. 2, 
gm. Hrubieszów, woj. zamojskie 

Jarosław, st. 71, 

KAJETANY, st. 4, 

gm. Nadarzyn, 

woj. warszawskie, 

AZP 60-64/59 

patrz: neolit 

kurhan kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

cmentarz nowożytny (unicki?; XVII-początki XVIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu i lipcu przez mgr. An
drzeja Broniekiego (Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Chełmie). Finansowane przez 

Muzeum Okręgowe i PSOZ w Chełmie. Przebadano powierzchnię 2,6 ara metodą ćwiart

kową, z pozostawieniem świadków profilowych, eksplorując warstwami mechanicznymi. 

Kurhan kultury trzcinieckiej zagrożony jest całkowitą deniwelacją przez głęboka orkę. Na 

kopcu stwierdzono nowożytny (unicki?) cmentarz, który został częściowo, bowiem tylko w 

obrębie kurhanu, wyeksplorowany. Ze względu na brak zgody właścicieli pól oraz niedosta

tek środków finansowych , kopca nie zrekonstruowano. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. 11, 
1997. 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka żelaza 

cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 

cmentarzysko kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Martę Polańską. Finansowa

ne przez PSOZ. 

Dokumentacja przechowywana jest w PSOZ Zamość. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: późne średniowiecze 

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 

30 sierpnia do 27 września przez dr. Wojciecha Borkowskiego, z udziałem mgr. mgr. Witolda 

Migala i Sławomira Sałacińskiego. Stanowisko zostało odkryte w wyniku badań powierzch

niowych, prowadzonych przez Stefana Woydę w 1987 r. W sezonie 1996 wytyczono 20 wyko

pów (nr I-XX) o łącznej powierzchni 14,9 ara, z czego przebadano 13,9 ara. 

Trzy wykopy okazały się całkowicie jałowe (VII, X, XVII), w pozostałych materiały zabyt

kowe wystąpiły w różnym zagęszczeniu, przede wszystkim w spągu humusu i stropie piasków. 

Odkryto 12 obiektów, głównie pradziejowych, i 1043 zabytki. W trakcie eksploracji obiek

tów natrafiono na fragmenty ceramiki i pojedyncze formy krzemienne, zasadniczo datowane 

na wczesne fazy epoki brązu i łączone z kulturą trzciniecką. Na podkreślenie zasługuje obec

ność wytworów z surowców importowanych - krzemienia czekoladowego, eksploatowanego 

na północ od krawędzi Gór Świętokrzyskich (wiór- wykop Xl, skrobacz- wykop VIII) i wołyń
skiego (odłupek odbity od dwuściennej, gładzonej siekiery - wykop VI). Interesujące jest 

masowe występowanie materiałów późnośredniowiecznych i nowożytnych, datowanych na 

schyłek XV -połowę XVII w., które mogą stanowić istotny przyczynek do analiz historycznych 



KALEŃ, st. 2, 
gm. Szczawin Kościelny, 

woj. płockie, 

AZP 53- 53/35 

, r • L~ • 

KAMIEŃSKIE, st. l, 
gm. Orzysz, woj. suwalskie, 

AZP 23-76/-

tego rejonu. Wśród okazów wydzielonych znalazły się takie dwie monety: dziesięciogroszów

ka z 1840 roku i kopiejka z 1860 roku. 

Jamy kultury trzcinieckiej miały charakter gospodarczy. Dwa obiekty (1/14 i 3/ 4) były 

śladami po paleniskach, przy czym jedno, prawdopodobnie obudowane kamieniami, inter

pretować można jako formę pieca (?). Paleniskom towarzyszyły wyraźne skupiska obiektów, 

co może sugerować ich wzajemny związek funkcjonalno-chronologiczny. Rozkład obiektów 

wskazuje na obecność dwóch (lub trzech?) jednostek osadniczych, składających się z domo

stwa szałasowego (brak śladów konstrukcji), paleniska i kilku jam gospodarczych. Jedno z wy

różnionych skupisk (obiekt 1/11, bogaty w materiały ceramiczne, i obiekt 2/ 11- uboższy, ale 

rozleglejszy) zlokalizowane zostało w okolicy wykopu XI; drugie rozdzielone było między 2 

paleniska, co może świadczyć o jednoczasowej obecności dwóch jednostek osadniczych lub 

zmianie miejsca okupacji jednej jednostki. Należy sądzić, że mamy tu do czynienia ze śladami 

raczej krótkotrwałego pobytu ludności kultury trzcinieckiej. Nie stwierdzono obiektów o cha

rakterze osadniczym jednoznacznie związanych z fazą XY-XVII-wiecznej aktywności na sta

nowisku. 

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania sondażowe w związku z projektem zalesienia stanowiska, przeprowa

dzone w dniach od 15 do 31 sierpnia przez dr Małgorzatę Rybicką (Muzeum Regionalne 

w Kutnie). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Pierwszy sezon badań. Otwar

to wykop sondażowy o powierzchni 100 m2• 

Znaleziono około 1200 fragmentów ceramiki kultury trzcinieckiej. Pokażna jej część znaj

dowała się w warstwie ornej, co wskazuje na znaczne zniszczenie stanowiska. Odkryto 250 

krzemieni i dwie jamy nieckowate. Stwierdzono również, że koncentracja materiałów wcho

dzi w ogród otaczający domek letniskowy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kutnie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

zespół grobowy kultury kundajskiej (mezolit) 

kurhan z wczesnej epoki brązu 

Weryfikacyjno-ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego 

Marka Łapo (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez Muzeum Kultu

ry Ludowej w Węgorzewie, wojewodę suwalskiego i Urząd Miasta i Gminy w Orzyszu. Pier

wszy sezon badań. Kurhan był wizytowany przez archeologów w 1937 r. W sezonie 1996 zało

żono 4 krzyżujące się wykopy zorientowane względem stron świata, o łącznej powierzchni 44m2
• 

Kurhan ma wymiary: 15 (północ-południe) na 13 m (wschód-zachód), wysokość względ

ną od 0,3 (wschód) do 1,35 m (północ). Właściwy nasyp kurhanu tworzyła warstwa czarnej, 

próchniczej ziemi o miąższości od 0,2 do O, 7 m, z kamieniami tkwiącymi przeważnie w jej 

spągu. W nasypie znaleziono zabytki z różnych epok - od mezolitu po okres nowożytny. 

W południowej części kurhanu, w spągu nasypu, odkryto dwie niewielkie jamy (obiekty l i 2), 

nieznacznie zagłębione w gliniastą glebę pierwotną, o średnicach około 0,5 m i miąższości 

0,2-0,3 m. lch wypełniska stanowiła intensywnie czarna ziemia i kamienie. W centralnej 

części kurhanu, również w spągu nasypu, odkryto obiekt 3 -skupisko jednolitych technolo

gicznie fragmentów naczyń o obustronnie przecieranych powierzchniach, które można dato

wać na wczesną epokę brązu. Pod obiektem 3, na głębokości około 0,9 m od powierzchni 

kurhanu, w warstwie caleowej gliny, odsłonięto obiekt 3a- prostokątną w planie jamę o wy

miarach około 0,7 x 1,9 m i miąższości do około 0,3 m, której wypełniska stanowiła spia

szczona glina, przemieszana z przepalonymi szczątkami poroża i czaszek jelenia i sarny. Bez

pośrednio pod jamą z ciałopaleniem zwierzęcym znajdowała się jama grobowa (obiekt 3b), 

w której spoczywały kości około 15-letniego osobnika, ułożonego w pozycji wyprostowanej 

na wznak, wzdłuż osi południowy wschód-północny zachód, z głową zwróconą na południo

wy wschód. Szkielet pozbawiony był większości kości dłoni i stóp. Wewnątrz czaszki stwier

dzono obecność ochry. Wyposażenie grobowe składało się z siedmiu zębów zwierzęcych (łosia, 

jelenia, tura i dzika), z których przynajmniej sześć miało przewiercone otworki w korzeniach, 

oraz fragmentu łuskanego wióra. Szkielet wydatowano na 6940±280 BP (Gd-9766). Pochó

wek należy łączyć z kulturą kundajską. 
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Karczyn, St. 32, 
gm. Kruszwica, woj. bydgoskie 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorze

wie (nr inw. MKL A 10/ 97). Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

~~~~----------------------------~--r---~--~~~~--~~~ 

Kichary Nowe, st. 2, 

gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie 

gm. Zabłudów, woj. białostockie 

KUCERZ, st. 12, 
gm. Lubanie, 

woj. włocławskie, 

AZP 45-47/56 

Legionowo, st. VII, 

Marki, st. XXVI, 
gm. loco, woj. warszawskie 

MURAWIEC, st. V, 
gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie, 

AZP 60-91/20 

patrz: neolit 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Zawilskiego (Instytut Archeo

logii Uniwersytetu Łódzkiego). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2015 m2• 

Odsłonięto 74 obiekty archeologiczne, wśród nich obiekty mieszkalne, paleniska, jamy 

odpadowe i zasobowe oraz skupiska kamieni. W ruchomym materiale zabytkowym najlicz.. 

niej reprezentowana jest ceramika naczyniowa (11 075 fragmentów), ponadto wystąpiły licz.. 

ne destrukty kości zwierząt i 63 wyroby krzemienne. Znaleziono także przęśliki gliniane, 

wyroby kościane (igła, szydło) oraz monetę wybitą za czasów Jana Kazimierza. 

ślady osadnictwa mezolitycznego 

ślady osadnictwa neolitycznego 

obozowisko kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

obozowisko kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 

przez mgr. Antoniego Smolińskiiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 

sezon badań. Zalożono 6 wykopów, łącznie przebadano powierzchnię 3,15 ara. 

W wykopie I (30 x 3 m) pod warstwą humusu odsłonięto zarysy dwóch jam osadniczych, 

zbliżonych kształtem do prostokąta. W ich wypełniskach nie znaleziono materiału zabytkowego. 

Pomiędzy obiekrami wystąpiła warstwa kulturowa o miąższości nie przekraczającej 0,25 m, w któ

rej odkryto liczne zabytki krzemienne i ceramikę. Również w wykopach II-VI pod warstwą hu

musu wystąpiła cienka warstwa kulturowa, ale bez zarysów obiektów osadniczych. Pozyskany ma

teriał to kilkadziesiąt krzemieni, datowanych od mezolitu do wczesnej epoki brązu oraz fragmenty 

naczyń glinianych, reprezentujące prawie wszystkie okresy pradziejów i wczesne średniowiecze. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 

na terenie województwa bialskopodlaskiego". Badania zakończono. 



()patowice, st. 35, gm. Radziejów 

Kujawski, woj. włocławskie 

Ożarów Mazowiecki, st. II, 
gm. loco, woj. warszawskie 

Podlodów st. 2, 
gm. Łaszczów, woj. zamojskie 

Podłęie, st. 12, gm. Niepoło

mice, woj. krakowskie 

Poknywnica, st. l, 
gm. Pawłów, woj. kieleckie 

Przystanki, st. 5, 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

Puławv-Włostowice, st. 3, 
gm. loco, woj. lubelskie 

Radojewice, st. 29, gm. Dąbrowa 

Biskupia, woj. bydgoskie 

Rakszawa., st. 12, 
gm. loco, woj. rzeszowskie 

RUDA TARNOWSKA, st. l 

"Kopiec", 
gm. Wilga, 

woj. siedleckie, 

AZP 66-70/7 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

-... '•' • r~ --.,,, .~.-~~-·.·~···-r•J......_., ..• v-~~J;·~·~_il'a1ff -L•• ~··•.', 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa z wczesnej oraz środkowej i późnej (?) epoki brązu 

domniemane grodzisko kultury łużyckiej (okres halsztacki) weryfikacja negatywna 

Ratowniczo-weryfikacyjne badania wykopaliskowe w związku z dziką wybiórką piasku oraz 

intensywnymi procesami eolicznymi niszczącymi stanowisko, przeprowadzone w dniach od 

16 do 3llipca przez mgr mgr Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT) i Sławomira Żółkow
skiego. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,54 ara. 

Na powierzchni znaleziono niewielkie ilości ceramiki starożytnej, zaś w profilach wybie

rzysk zaobserwowano ślady obiektów przestrzennych. W miejscu zaciemnień założono wy

kop, w którym odsłonięto: l) nieregularne, płytkie jamy o miąższości do 0,10 m, których 

wypełniska składało się z piasku wydmowego przemieszanego ze spalenizną lub rozłożonymi 

szczątkami organicznymi; 2) obiekt nr l o średnicy 1,5 m, miąższości 0,40 m, w przekroju 

nieckowaty, którego wypełniska stanowiła ciemnoszara ziemia; 3) warstwę żółtego piasku 

o miąższości 0,12 m, nasypaną na obiekt nr l; 4) jasnobrązowy piasek z brunatnymi wytrące

niami, zalegający warstwą o miąższości 0,05-0,40 m na całej powierzchni wykopu; 5) żółto

brązowy piasek zalegający pod warstwą nr 4, o takiej jak ona strukturze, lecz o jaśniejszym 

odcieniu, miąższości od 0,10 do 0,30 m; 6) jasnożółty piasek calcowy. Materiał zabytkowy (20 

fragmentów ceramiki) pochodził niemal w całości z warstwy nr 4, tylko jeden zabytek zloka

lizowany został w obrębie obiektu l. Po analizie materiał ceramiczny wydatowano wstępnie 

na wczesną epokę brązu (15 fragmentów ceramiki), neolit (l fragment ceramiki) oraz epokę 

brązu (3 duże fragmenty ceramiki). Przeprowadzone badania upoważniają do wniosku, że 

stanowisko nie było grodziskiem ani osadą obronną. Pozostałości dawnego osdnictwa w po

staci znacznej ilości ceramiki oraz grubej warstwy kulturowej notowane w latach 20. naszego 

wieku zostały niemal całkowicie zniszczone w wyniku rozwiania wydmy, eksploatacji piasku 

oraz wielokrotnego przekopania tego miejsca w czasie funkcjonowania tu cmentarza wojen

nego (1914-1918) i podczas U wojny światowej, gdy zlokalizowano tu punkt obserwacyjny 

Armii Czerwonej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach. 

Badania nie będą kontynuowane. 
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Rybiny, st. 17, patrz: neolit 

gm. Topólka, woj. włocławskie 

Sękowice, st. 3, patrz: środkowa i późna epoka brązu 

gm. Gubin, woj. zielonogórskie 
l .. • - : ,•_ l..,. l - --. ~ • .:. -- • l ' l l l • 

Sinianewo, st. l, część A, 
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

Słonowice, st. "G", 
gm. Kazimierza Wielka, 

woj. kieleckie 

Słubice, st. 3, 
gm. loco, woj. płockie 

STAROGRÓD, st. 6, 8, 

gm. Siennica, 
woj. siedleckie, 

AZP 61-72/50 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada wczesnośredniowieczna (X-XIII w.) 

ślad osadnictwa kultury grobów kloszowych(?) (wczesna epoka żelaza) 

osada późnośredniowieczna i nowożytna (XV-XVI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z lokalizacją żwirowni na terenie stano

wiska, przeprowadzone w dniach od l do15 lipca przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU 

ANWITI. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Wykopy wytyczono na obszarze 
przygotowanym już do wybiórki piasku (st. 8) oraz na terenie czasowo nieczynnego wybierzy

ska (st. 6). Przebadano powierzchnię 1,91 ara. 

W wykopie l na st. 8 stwierdzono występowanie nawarstwień kulturowych pod współ

czesnym humusem Qasnobrązowy piasek, szarobrązowy piasek, czarna spalenizna, znaczna 

ilość brunamego piasku). W nawarstwienia i calec wkopane były obiekty wypełnione szaro

brązowym i żółtym piaskiem, spalenizną, humusem oraz kamieniami. Wydzielono 16 obiek

tów o owalnym zarysie stropu i trapezoidalnym, zwężającym się ku dołowi przekroju. Były 

one użytkowane co najmniej w dwóch fazach: w dolnych partiach zasypisk występowała spa

lenizna, nad nią szarobrązowy piasek z domieszką brunamego humusu oraz żółtego i jasno
brązowego piasku; w górnych - warstwa spalenizny zmieszanej z brunamym humusem. Po

między tymi poziomami w ośmiu obiektach stwierdzono intencjonatnie ułożone kamienie, 

tworzące bazy palenisk. W wypełniskach znaleziono materiał w większości datowany na X

XIII w.; najmłodszy (ceramika) pochodził z XV-XVI w. Pozwala to przypuszczać, że odkryte 

obiekty są świadectwem działalności XVI-wiecznych węglarzy. Na złożu wtórnym odkryto 
także 3 fragmenty cerarniki kultury trzcinieckiej. W wykopie III na st. 8 nie stwierdzono 

nawarstwień kulturowych. Z powierzchni zebrano 30 fragmentów ceramiki wczesnośrednio

wiecznej i 3 grudki polepy. Nie stwierdzono również nawarstwień kulturowych w wykopie 
N na st. 8. Materiał zabytkowy pozyskano z humusu (35 fragmentów ceramiki, w tym 2 

kultury trzcinieckiej i kultury grobów kloszowych, 30 z wczesnego średniowiecza, 3 z XV
XVI w.) oraz z powierzchni poza obrębem wykopu (odłupek, bryłka polepy, 17 fragmentów 

ceramiki wczesnośredniowiecznej i l kułtury trzcinieckiej). 

Na st. 6, na wyniesieniu, gdzie wg L. Rauhut miało się znajdować grodzisko wczesnośre

dniowieczne, odkryto nawarstwienie szarobrązowego piasku z rozmyciami, które wstępnie 

zidentyfikowano z warstwą kulturową. Strop tej warstwy zalegał na głębokości 40-50 cm od 

powierzchni, miąższość wynosiła 6-12 cm. Z wykopu nie pozyskano żadnych materiałów 

zabytkowych. 

Teren obydwu stanowisk jest bardzo zniszczony w wyniku procesów erozyjnych oraz wy

biórki piasku i żwiru. Obiekty wczesnośredniowieczne zostały zniszczone prawdopodobnie 

jeszcze w XV -XVI w. przez działalność gospodarczą, której pozostałością są odkryte w wyko

pie l obiekty. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach. 

Badania będą kontynuowane. 



Strz:egowa-)askinia Biśnik, patrz: paleolit 

gm. Wolbrom, woj. katowickie 

Strzyżów, st. 28, 

gm. Horodło, woj. zamojskie 

Szadek, st. 3, patrz: paleolit 

gm. Blizanów, woj. kaliskie 

Szczecin-Płonia, st. 2 patrz: neolit 

Sztynort Duiy, st. 5 "Kurka", patrz: neolit 

gm. Węgorzewo, woj. suwalskie 

Snynwag, st. 4, patrz: neolit 

gm. Grudziądz, woj. toruńskie 
·: ~.;__. ~~.ł ·...; • 1~ .... --~-·~TT.~·-·· :-~-·n .. -,;~--

Targowisko, st. 8, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Teptiuków, st. 6, 
gm. Hrubieszów, woj. zamojskie 

TOMICE, st. VI, 

gm. Góra Kalwaria, 

woj. warszawskie, 

AZP 61-68/43 

l -o 1 o - 1~ 1 
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TORUŃ, st. 243, 

AZP 39-44/30 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa nowoźytnego 

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w dniu 23 września przez mgr. Sławomira Sała

cińskiego. Finansowany przez inwestora prywatnego - Irenę Chałubowicz-Greblę. 

Stanowisko, odkryte w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez Stefana Woy

dę w 1989 r., mieści się na działce budowlanej (nr inw. 26/ 4). W obrębie planowanych robót 

fundamentowych (10 x 8 m) wykopano rowek głębokości 90 cm oraz założono wykop o wy

miarach 1,5 x 1,5 m. 

Stratyfikacja terenu przedstawiała się następująco: 20 cm- humus i szary piasek, poniżej 

warstwa beżowego i żółtego piasku (10 cm). Odsłonięto i wyeksplorowano jamę głębokości 

około 60 m, której wypełniska stanowił ciemny, gruboziarnisty piasek. Z jej górnej partii pozy

skano fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej i nowoźytnej (spływy współczesne), a z części 

przydennej 4 fragmenty ceramiki pradziejowej (w tym fragment dna naczynia). 

osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z planowanymi inwestycjami budowlany

mi, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Andrzeja Bokińca (Instytut Archeologii i Etnolo

gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Instytut Archeologii 

i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Drugi sezon badań. Przebadano 

powierzchnię 170 m2. 

Pod warstwą humusu wystąpiły pozostałości warstwy kulturowej i jam osadniczych, o miąż.. 

szości dochodzącej do 130 cm. Z ich wypelnisk pozyskano 1500 fragmentów cerarniki i 500 
zabytków krzemiennych, datowanych na okres rozwoju kultury iwieńskiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 
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Trzepnica Kolonia, st. 8, 
gm. Łęki Szlacheckie, 

Tur Dolny·Busina, st. 3, 
gm. Michałów, woj. kieleckie 

gm. Strzegowo-Osada, 

woj. ciechanowskie, 

AZP 43-59/18 

gm. Brody, woj. zielonogórskie 

WIERZBOWA, st. l, 
gm. Wartkowice, 

woj. sieradzkie, 

AZP 62-48/4 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury trzcinieckiej(?) (wczesna epoka brązu) 

osada (wczesnośredniowieczna) 

osada (nowożytna) 

'!1{'~.· -· :. 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie projektowanego gazociągu tranzytowego. 

Pierwszy sezon badań. Wytyczono dwa wykopy o wymiarach 13 x 60 m i 7,5 x 80 m; łącznie 

przebadano powierzchnię 1380 m2
• 

Odkryto 42 obiekty archeologiczne, natrafiono na warstwę kulturową zawierającą frag

menty ceramiki średniowiecznej i starożytnej, a ponadto w pólnocno-wschodnim krańcu 

wykopów natrafiono na wypełnisko okopu z I wojny światowej. 

Okres starożytny reprezentują bardzo nieliczne fragmenty naczyń i dość liczne zabytki 

krzemienne, wśród których obok odpadów produkcyjnych znalazły się również narzędzia 

w postaci drapaczy oraz grociki strzał z zadziorami. Znalezione zabytki łączyć należy z czasami 

schyłkowego neolitu lub początkami epoki brązu. Na drugi z wymienionych okresów zdają 

się wskazywać fragmenty ceramiki, które przypisać można kulturze trzcinieckiej. Nie jest 

jasne, której fazie - starożytnej czy średniowiecznej - przypisać należy ozdobę wykonaną ze 

zwiniętej koncentrycznie wąskiej taśmy brązowej lub mosiężnej, z uformowanym na powierzch

ni zewnętrznej podłużnym żeberkiem. Przypomina ona pochodzące z wczesnego okresu epo

ki brązu tzw. zausznice w kształcie wierzbowego liścia, stanowi jednak w stosunku do zna

nych obecnie przykładów dość odległą analogię. 

Okres średniowieczny reprezentują bardzo liczne, choć silnie rozdrobnione fragmenty 

naczyń glinianych i przęśliki gliniane, najczęściej zachowane również fragmentarycznie. 

W większości obiektów nie znaleziono żadnych zabytków- tylko w 15 natrafiono na ułamki 

wczesnośredniowiecznych naczyń glinianych. Na szczególną uwagę zasługują obiekty nr: 25, 

28 i 37. Miały one duże rozmiary (długość od 124 do 210 cm), w profilu zarys nieckowaty, 

głębokość od 18 cm (obiekt 37) do 40 cm (obiekty 25 i 28). W obiektach 25 i 28 poza 

odłupkiem krzemiennym nie znaleziono zabytków. Zinterpretowano je jako jamy zasobowe. 

W obiekcie 37, o węglistoczarnym wypełnisku, znajdowała się ceramika wczesnośrednio

wieczna, ułamki kości zwierzęcych, przepalone kamienie i grudki węgla drzewnego. Były to 

bez wątpienia pozostałości paleniska. Badania wykazały, że na omawianym stanowisku mamy 

do czynienia z pozostałościami osady średniowiecznej, której funkcjonowanie przypadło na 

wczesne fazy tego okresu. Wskazują na to dość licznie występujące fragmenty naczyń wykona

nych ręcznie, bez śladów obtaczania lub z obtaczaniem przykrawędnym, pozbawionych orna

mentów i profilowania brzegów, a także fragmenty niestarannie zdobione motywem pasm 

linii poziomych i pionowych lub falistych. Na podstawie cech materiału ceramicznego osadę 

datować można wstępnie na czas między IX a XIII w., przy czym nie jest wykluczona również 

wcześniejsza data jej powstania (nawet VII w.). 

Okres nowożytny reprezentują fragmenty naczyń glinianych (w tym również wczesnono

wożytne) i trzy silnie zniszczone monety miedziane, tzw. boratynki. 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki C-D) 

cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesny okres lateński) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Jacka Błaszczy

ka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) . Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. 

Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 400m2• 



Wdayce, st. 10, 

gm. loco, woj. tarnobrzeskie 

Wmcentów, st. st. l, III, 
gm. Góra Kalwaria, 

woj. warszawskie 

Władysławów-Ostrowo, st. 12, 
gm. loco, woj. gdańskie 

Odkryto 52 groby kultury łużyckiej (nr nr 80-131), 10 jam osadniczych (nr nr 24-33) 
oraz stos ciałopalny. Wystąpiły dwa rodzaje pochówków: popielnicowe (47) i jamowe (5). 

W większości grobów znalezione przy popielnicach kamienie nie tworzyły zwartych bruków 

(często na popielnicach znajdowały się pojedyncze kamienie). Na tym tle niewątpliwie wyróż.. 

niał się grób nr 92, w którym popielnica umieszczona była w obstawie kamiennej przypomi

nającej skrzynię. Popielnice były w większości naczyniami o baniastych brzuścach, z wysoki

mi, stożkowatymi lub cylindrycznymi szyjkami, lub naczyniami jajowatymi. Brzuśce popielnic, 

przeważnie silnie chropowacone, pozbawione były ornamentów, jedynie kilka naczyń zdo

bionych było ornamentem rytym, umieszczonym na styku brzuśca i szyjki. Wśród przysta

wek dominowały czerpaki i misy. Dość często występowały w grobach naczynia miniaturowe, 

w większości zdobione głęboko rytymi ornamentami geometrycznymi. Stos ciałopalny miał 

kształt owalny (200 x 130 cm). W wyniku prac polowych został mocno zniszczony - prawie 

wszystkie kamienie ułożone na obwodzie i dnie były wyjęte (pozostały doskonale widoczne 

negatywy). W przekroju obiekt miał kształt niecki zagłębionej w calec na około 45 cm od 

powierzchni wykopu. Wewnątrz znaleziono niewielką ilość ułamków ceramiki oraz dużo 

węgli drzewnych. Prawdopodobnie jest on związany z cmentarzyskiem kultury łużyckiej (wszyst

kie odkryte dotąd stosy znajdują się na południowym skraju tego cmentarzyska). Obiekty 

osadnicze należały do kultury trzcinieckiej Gama 25) i przeworskiej Gamy 23, 24, 26-33). 

Jama kultury trzcinlecklej miała niewielkie rozmiary i bardzo nieregularny kształt- natrafio

no w niej na kilkadziesiąt fragmentów ceramiki (fragmenty dwóch naczyń). Jamy kultury 

przeworskiej miały owalne kształty i mierzyły od 80 do 150 cm, ich wypełniska stanowił 

brunatnej barwy piasek, w którym wystąpiły liczne ułamki ceramiki oraz fragmenty kości 

zwierzęcych. Obiekry te można datować na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów 

rzymskich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz

kiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeo

logica". Badania będą kontynuowane. 

patrz: paleolit 

• •••. -.•• ~~-i7!_-;.r--..· t·- 1_ .. ·.__!~·r.. ~.·u.:- .... --_,.._.rr-- .. -.. .. , =· ,,._ - ·, ·, ••• ··-: 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 
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Wólka Załęska, st. VII, 
gm. Góra Kalwaria, 

woj. warszawskie 

Wytyc%Do, st. 5, 

gm. Urszulin, woj. chełmskie 

ZAGÓRZYCE, st. 3, 
gm. Kazimierza Wielka, 

woj. kieleckie, 

AZP 98-62/-

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury trzcinieckiej, faza klasyczna (wczesna epoka brązu) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich) 

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez 

mgr. Jacka Górskiego (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. 

Pierwszy sezon badań. Założono 4 wykopy sondażowe, łącznie przebadano powierzchnię 

118,5 m2• 

Jeden z wykopów usytuowano w miejscu czarnej plamy ziemi widocznej na powierzchni 

pól uprawnych - była to resztka niestratyfikowanej warstwy kulturowej (być może wypełnia

jącej lokalne zagłębienie) o miąższości 60 cm. Wystąpiły w niej liczne fragmenty naczyń 

kultury pucharów lejkowatych i zabytki krzemienne. Pod tą warstwą natrafiono na analo-
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Zajki, st. l, 
gm. Tykocin, woj . białostockie 

Zbrojewsko, st. 3, 

gm. Lipie, woj. częstochowskie 

ZIENKI, st. l 
"Szwedzka Mogiła", 

gm. Sosnowica, 

woj. chełmskie, 

AZP 72-86/-

Żuławka Mała, st. l, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 

BACHÓRZ, st. 16, 

gm. Dynów, 

woj. przemyskie, 

AZP 107-79/16 

gicznie datowany obiekt osadowy. W kolejnym wykopie odkryto dwie jamy trapezowate kul

tury trzcinieckiej, zniszczone w stropowej części. W pozostałych wykopach pod warstwą zie

mi ornej występował calec. Wśród stosunkowo licznych ułamków ceramiki wyróżniono kilka 

fragmentów ceramiki "siwej" kultury przeworskiej . 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, dokumentacja 

w PSOZ w Kielcach. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: mezolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

kurhan kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

cmentarz nowożytny (XVII-XVIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Dział Archeologii Muzeum 

Okręgowego w Chełmie. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Chełmie. Drugi sezon 

badań. Przebadano powierzchnię 10 arów, eksplorując ją warstwami mechanicznymi. Zało

żono wykopy sondażowe w celu ustalenia zasięgu cmentarza nowożytnego. 

Kurhan jest niszczony przez lisy. Kopiec kultury trzcinieckiej, na którym funkcjonował 

w XVII-XVIII w. cmentarz, został zrekonstruowany dzięki wydatnej pomocy Poleskiego Par

ku Narodowego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 
1997. 

.,-,: ·,- -~~.L"i.- ... ·~·. l • 

patrz: paleolit 

patrz: neolit 

!Pł)o~.·-..&ZL,.I~ •.;.,'•• ·'''-~ 

, 
S rodkowa późna epoka brązu 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (młodsza epoka brązu) 

osada kultury lateńskiej 

osada kultury przeworskiej(?) z młodszego okresu przedrzymskiego 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B
2
-C

1
) 

osada wczesnośredniowieczna (V /VI-VII, VIII-IX, X? w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Michała Parczewskiego (In

stytut Archeologii Uniwersytetu Jagietlońskiego). Finansowane przez Uniwersytet Jagielloń

ski. Trzynasty sezon badań. Odsłonięto powierzchnię około 117m2• W sumie, w ciągu wszyst

kich sezonów, zbadano 3150 m 2• 

Wyeksplorowano 10 jam (obiekty: 81, 82, 87, 87a, 88-93), z czego 7 (82, 87-90,92 i 93) 

reprezentuje grupę tarnobrzeską z młodszej epoki brązu. Przeważnie były to jamy zasobowe 

o kształcie zbliżonym do ściętego stożka. Wszystkie zawierały ceramikę, a w obiekcie 92 zna

leziono żarna nieckowate. Misowatajama 87a pochodziła prawdopodobnie z fazA
1
-Az młod-



szego okresu przedrzymskiego, ale jej przynależność kulturowa nie jest pewna. Poza zespoła

mi natrafiono na nieliczne ułamki ceramiki celtyckiej (grafitowej oraz toczonej). Nieduża, 

misowata jama 91 należy do faz B2 -C1 okresu wpływów rzymskich. Wczesnosłowiański obiekt 

81 był pozostałością półziemianki na planie prostokąta o wymiarach 440-460 x 390-400 cm, 

głębokości 63 cm, z resztką kamiennego pieca w narożniku północno-zachodnim. Chata 

funkcjonowała w młodszej fazie okresu wczesnosłowiańskiego, najpewniej w VII w. 

Wyniki obecnych oraz poprzednich badań będą opublikowane w "Materiałach i Sprawo

zdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego", t . XVIII, 1997. 
l ";' -,~ ,- . . . _..,_ -· . • , . . 

Bąkowo, st. l, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 

l l -,- ~ l • -r; l _,. l .-

BĄKOWO, st. 3, 

gm. Wyrzysk, 

woj. pilskie, 

AZP 37-31/3 

BIAŁKA, st. 3, 

gm. Szczawin Kościelny, 

woj. płockie, 

AZP 54-52/101 

BOJANÓW, st. A, 
gm. Krzanowice, 

woj. katowickie, 

AZP 103-39/-

patrz: wczesna epoka brązu 

cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Badania przeprowadzone przez mgr mgr Magdalenę Suchorską-Rolę i Jarosława Rolę (Mu

zeum Okręgowe w Pile). Pierwszy sezon badań. 

Cmentarzysko składa się z trzech obiektów o średnicy około 10 m i wysokości około l m. 

Zajmuje obszar około 5 arów. Badania prowadzono na kurhanie nr l. W centralnej części 

obiektu, na poziomie gruntu pierwotnego, znaleziono 8 fragmentów ceramiki kultury łużyc

kiej, dębowe węgle drzewne oraz 5 obiektów silnie przemytych. Kości nie zarejestrowano. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 

cmentarzysko (?) z epoki brązu 

cmentarzysko (?) kultury pomorskiej (okres halsztacki i lateński) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 28 września 

przez mgr. Macieja Trzecieckiego (Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach). Fi

nansowane przez Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Pierwszy sezon ba

dań. W rejonie l założono 5 wykopów, a w rejonie II - 2. Łącznie przebadano powierzchnię 

3,75 ara. 

Wykopy 1-5 zlokalizowano w zachodniej części badanego obszaru w celu uchwycenia 

śladów domniemanego cmentarzyska (z informacji właściciela pola wynikało, że w przeszło

ści wyorywano tu naczynia zawierające kości ludzkie). Pozyskano 134 fragmenty ceramiki. 

Badania w rejonie l dały wynik negatywny - nie uchwycono żadnych śladów cmentarzyska 

ani też obecności warstwy kulturowej. Podobne rezultaty przyniosły badania w rejonie II -

brak było śladów osadnictwa, z wyjątkiem wykopu 7, w którym wystąpiła warstwa szarego 

shumifikowanego piasku, zawierająca 46 fragmentów ceramiki o cechach pozwalających ją 

łączyć z kulturą pomorską. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w Kro

śniewicach. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa neolitycznego 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 26 sierpnia do 6 wrze

śnia przez mgr Małgorzatę Kurgan-Przybylską (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowa

ne przez PSOZ. Drugi sezon badań. Stanowisko było penetrowane w latach 1968, 1973 i 1978, 

a w 1968 również badane wykopaliskowo. W sezonie 1996 założono 5 wykopów, odsłaniając 

110 m2 powierzchni. 

Wiosną 1996 r., w trakcie badań powierzchniowych poprzedzających badania wykopali

skowe, stwierdzono niszczenie stanowiska przez procesy denudacyjne. W dwóch wykopach 

założonych na kulminacji wzgórza odkryto 3 obiekty kultury łużyckiej, zachowane w części 

przydennej . Wydobyto z nich nieliczne, zniszczone fragmenty naczyń. W obrębie pozosta

łych wykopów, umiejscowionych na skłonie, krawędzi stoku i u jego podnóża, nie stwierdzo

no obiektów archeologicznych. Nieliczne fragmenty naczyń kultury łużyckiej i pojedyncze 

krzemienie, a także fragmenty naczyń z okresu neolitu, znaleziono w warstwie ziemi ornej 

wykopów. Na stanowisku zaobserwowano liczne obniżenia w miejscach wybierania żwiru. Te 
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Bokiny, st. 63, 

·:o::l ..... ·_ ,•t 

BÓOPOMÓŻ, st. 9, 
gm. Bobrowniki, 

woj. włocławskie, 

AZP 45-47/19 

BóGPOMÓŻ, st. 10, 
gm. Bobrowniki, 

woj. włocławskie, 

AZP 45-47/20 

Bruszczewo, st. 5, 
gm. Śmigieł, woj. leszczyńskie 

BRZEZIE, st. 24, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/43 

gm. Janów Podłaski, 

woj. białskopodlaskie, 

AZP 56-87/65 

Bucz, st. 2, 
gm. Przemęt, woj. leszczyńskie 

Bukówka-Zapniów, st. l, 
gm. Pawłów, woj. kieleckie 

płytkie żwirownie po krótkim okresie eksploatacji zasypane zostały śmieciami gospodarskimi 

(m.in. szkło, okruchy cegieł, fragmenty porcelitowych talerzy), zalegającymi także w warstwie 

ornej w obrębie wykopów. Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

patrz: neolit 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kulrury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tadeusza Grabarczyka (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1495 m 2• 

Odsłonięto 102 obiekty - mieszkalne (ziemianki i półziemianki), paleniska oraz jamy 

odpadowe. Wśród ruchomego materiału zabytkowego najliczniej reprezentowana była cera

mika (1725 fragmentów naczyń). Ponadto znaleziono 107 wytworów krzemiennych, gwoir 

dzie żelazne, przęśliki gliniane, igłę i szpilę z brązu, gliniane ciężarki tkackie, zapinkę żelazną 

i brązową, paciorki szklane, osełki oraz grot i nóż żelazny. Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

osada nowożytna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tadeusza Grabarczyka (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3796 m2• 

Odsłonięto 64 obiekty - mieszkalne, paleniska, jamy zasobowe oraz relikty sadu owoco

wego i suszarni owoców z przełomu X1X i XX w. Wśród ruchomego materiału zabytkowego 

najliczniejszą grupę stanowiły ułamki ceramiki naczyniowej (ponad 1000 fragmentów) . Po

nadto odkryto destrukty kości zwierzęcych, nieliczne przedmioty żelazne, fragmenty polepy 

i żużla. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 35 m 2• 

cmentarzysko kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 do 26 październi

ka przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 

sezon badań. Przebadano powierzchnię l ara. 

W wykopie I na tle ceglasto-brązowego żwiru wystąpiły 4 obiekty (grobowe?). W ich wy

pełniskach barwy brunatno-czarnej odkryto ślady spalenizny, pojedyncze, przepalone kości 

ludzkie oraz fragmenty naczyń glinianych. Materiał ceramiczny, jednolity kulturowo i chro

nologicznie, można zakwalifikować do kultury łużyckiej w jej rozwiniętej fazie. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 

na terenie województwa białskopodlaskiego". Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: okres nowożytny 

patrz: neolit 



Chabsko, St. 33 (GAZ 333), 
gm. Mogilno, woj. bydgoskie 

CHEŁM, st. 16 (GAZ 98), 
gm. Pniewy, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-22/21 

CIECHRZ, st. 2 (GAZ 375), 

gm. Strzelno, 

woj. bydgoskie, 

AZP 47-39/46 

• l -, ' . '',' ' •. -

Ciechrz, st. 26 (GAZ 371), 

gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

Daniławo Małe, st. 6, 
gm. Łapy, woj. białostockie 

patrz: neolit 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, 
przeprowadzone przez mgr. Artura Sobuckiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 

sp. z o.o. w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Przebadano po

wierzchnię 375m2 (wykop o wymiarach 150 x 2,5 m). 

Odkryto jamę gospodarczą kultury łużyckiej , z której pozyskano 11 fragmentów cerami

ki. Ponadto znaleziono 2 fragmenty ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza i fragment 

ceramiki późnośredniowiecznej . 

Materiały z badań czasowo znajdują się w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ sp. 

z o.o. w Poznaniu. 

l l - .. - •• •-' 11 ·- l i -,-_-,·~=----·-·.:---,=-~-.--.-, - . 

ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej, fazy ll-III (neolit) 

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury amfor kulistych, faza lila (neolit) 

ślady osadnictwa (1-ll okres epoki brązu) 

osada kultury łużyckiej (III okres epoki brązu - okres halsztacki, faza C) 

ślady osadnictwa kultury pomorskiej (młodszy okres przedrzymski) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (faza A- młodszy okres przedrzymski) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, 

przeprowadzone w dniach od 15 maja do 20 czerwca przez mgr. mgr. Pawła Gurtowskiego 

i Ryszarda Kirkowskiego (Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu,). Koordynacja- doc. dr hab. Lech Czerniak. Finanso

wane przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko było badane powierzchniowo w latach 70. przez 

Zespół Badań Kujaw UAM, w latach 80. podczas prospekcji AZP oraz w 1994 r. przez ekspe

dycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu . W sezonie 1996 

przebadano powierzchnię 19,5 ara. 
Poza śladowo występującymi fragmentami ceramiki kultury późnej ceramiki wstęgowej 

i kultury pucharów lejkowatych, najstarszą fazę zasiedlenia reprezentował zespół trzech obiek

tów kultury amfor kulistych. Śladowe było osadnictwo z I-II okresu epoki brązu, kultury 

pomorskiej i kultury przeworskiej. Najliczniejsze obiekty należą do kultury łużyckiej - były 

to wyłącznie jamy odpadkowe o stosunkowo ubogiej zawartości kulturowej. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesne średniowiecze 

' l •, ;.,_-.· • ...:.'L..-7~ ;.:,~ :oliWI 

Dąbrowa, St. 3, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Dęba, st. 3, gm. Poświętne, 

woj. piotrkowskie 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

' _· '·l ',_,_,[~·-·.ll.ł,ii;;~~·~ 

Dębniaki, st. 3, patrz: neolit 

gm. Topólka, woj. włocławskie 

Dorohusk, st. 54, patrz: wczesna epoka żelaza 

gm. loco, woj. chełmskie 
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DRĄŻGóW, st. 2, 
gm. Ułęż, 

woj. lubelskie, 

AZP 70-77/2 

GACKI-LESZCZE, st. l 

Oaskinia nad Stawem), 

gm. Pińczów, 

woj. kieleckie, 

AZP 94-62/-

gm. loco, 

woj. bydgoskie, 

AZP 35-45/-

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

osada z okresu wpływów rzymskich 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. hab. Andrze· 

ja Kokowskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 

Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 120m2
• 

Odkryto 30 obiektów: głównie dołki posłupowe, palenisko kamienne i duży, głęboki 

obiekt z zawaliskiem polepy, króry może być pozostałością wielokrotnie użytkowanego pieca. 

Wydaje się, że większość obiektów można przypisać kulturze łużyckiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Lubelskim i PSOZ w Lublinie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Lucynę Leśniak 

(Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 

Wojewodę Kieleckiego. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 32m2
• 

Prowadzono prace w obrębie pierwszej komory jaskini. Zaobserwowano duże zniszczenie 

stropowych osadów namuliska (zoo- i antropogenicznych) i ich przemieszanie z materiałem 

zabytkowym. Potwierdzono obserwacje z ubiegłych sezonów, iż jedynym poziomem kulturo

wym jest pierwszy warstwowany osad mułku piaszczystego. Zalegające poniżej w piaskach 

plejstoceńskich kości występowały na złożu wtórnym. Zarejestrowano największe z dotych· 

czasowych nagromadzenie kości zwierzęcych i ludzkich oraz fragmentów ceramiki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Kielcach. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada grupy brzesko-kujawskiej cyklu lendzielsko-polgarskiego (neolit) 

zespół grobowy kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kultury widbarskiej (okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa z okresu wędrówek ludów 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr A. Grossman (Państwo

we Muzeum Archeologiczne w Warszawie- Oddział w Biskupinie). Finansowane przez PSOZ. 

Pierwszy sezon badań. W 1938 r. stanowisko było badane powierzchniowo przez ekipę wy

kopaliskową z Biskupina (zarejestrowane wówczas jako ślady osadnictwa kulturyłużyckiej i z okre

su wpływów rzymskich), a następnie w 1995 r., przy okazji kopania rowu pod kolektor Gąsawa

Żnin. Jest niszczone przez głęboką orkę. W sezonie 1996 wytyczono 4 wykopy wzdłuż linii 

północ-południe i wschód zachód, o łącznej powierzchni 349 m2• 

W roku ubiegłym odsłonięto zarysy 3 obiektów: 2 jam zasobowych z wczesnej fazy kultu

ry łużyckiej i obiektu mieszkalnego z fazy późniejszej. Chronologię jam określono na podsta

wie materiału ceramicznego na IV-V okres epoki brązu , czyli czas poprzedzający i równo

czesny z początkami funkcjonowania osady obronnej na półwyspie Jeziora Biskupińskiego. 

W obecnym sezonie zadokumentowano i wyeksplorowano 16 obiektów: rowy fundamento

we długiego domu, jamy zasobowe, półziemiankę, palenisko, zespół grobowy i obiekty o nieo

kreślonej funkcji. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z neolitu. W wykopie Il/ 96, w pale

nisku wyłożonym kamieniami (ob. 4), znaleziono fragmenty kości zwierzęcych i polepy, krze

mienie oraz ułamki naczyń grupy brzesko-kujawskiej cyklu lendzielsko-polgarskiego. W wy· 

kopie Ill/ 96 zarejestrowano fragment (południową część z wejściem) zarysu rowów funda

mentowych długiego domu trapezowatego tej kultury, o długości około 10m i szerokości 



Głus%yllo, st. l, 
grn. Potęgowo, woj. słupskie 

GNOJNO.ANTOLIN, st. l, 
grn. Janów Podlaski, 

woj. bialskopodlaskie, 

AZP 55-87/-

GRÓDEK NADBUŻNY, 
st. lB, grn. Hrubieszów, 

woj. zamojskie, 

AZP 87-94/5 

GUBIN, st. 22, 

gm.loco, 
woj. zielonogórskie, 

AZP 62-7/9 
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około 7 m. Ten i inne obiekty neolityczne (m.in. liczne dołki posłupowe) zostaną przebada

ne całościowo w następnym sezonie. Na I okres epoki brązu datowany jest zespół grobowy 

kultury iwieńskiej, zarejestrowany w wykopie V96. Jama grobowa o prostych ścianach po

dzielona była na trzy części rzędami kamieni (ob. ob. 5-7). W części wschodniej (ob. 5) 
odsłonięto pochówek szkieletowy- zmarły złożony był w pozycji silnie skurczonej, wzdłuż osi 

< 
północ-południe, z głową skierowaną na południe, twarzą zwrócony na wschód. Przy obu Z 

•N 
jego ramionach ułożone były niewielkie kamienie, jeden kamień leżał na wysokości stóp - '() 

"-
obok tego kamienia znaleziono ornamentowane naczynie tulipanowate i łopatkę zwierzęcą. 

W pozostałych dwóch grobach odsłonięto grupy naczyń usytuowane podobnie jak w obiek

cie 5, natomiast nie znaleziono całych pochówków- w części centralnej obiektu 7 odkryto 

dwie połowy czaszki ludzkiej, a w rzędzie kamieni oddzielających obiekty 5 i 6 całą czaszkę. 
Z kulturą łużycką należy wiązać prawdopodobnie 10 jam, w większości zasobowych, oraz dwie 

warstwy kulturowe ujawnione w wykopach na szczycie wzniesienia. Pozyskano z nich liczne 

fragmenty naczyń (m.in. czerpaka o powierzchni ornamentowanej dołkami paznokciowy

mi), kości zwierzęcych i polepy, krzemienie oraz prawdopodobnie fragmenty narzędzi ko

ścianych. Z pierwszych wieków n .e. pochodzi ujawniony w wykopie N / 96 obiekt kultury 

wieibarskiej (ob. 16), o regularnym, owalnym zarysie i przekroju trapezowatym, wypełnio

nym w górnej partii warstwami zasypiskowymi, w dolnej zbitym rumoszem polepy glinianej 

(prawdopodobnie pozostałości półziemianki), w którym znaleziono fragmenty ceramiki i kości 

zwierzęcych. Zabytki wydzielone tej kultury reprezentowane były przez naczynie jeżowate na 

stópce (ornamentowane w górnej partii brzuśca trójkątami skierowanymi wierzchołkami ku 

górze, wypełnionymi skośnymi kreskami), miniaturową siekierkę kamienną, niewielki przed

miot gliniany w kształcie ciężarka tkackiego, ale bez otworu (zabawka?, pionek?) oraz dwa 

przęśliki gliniane, pochodzące z warstwy kulturowej. Śladami najmłodszego osadnictwa były 
przęślik gliniany i fragment ornamentowanego naczynia ręcznie lepionego, datowane na okres 

wędrówek ludów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 

w Warszawie - Oddział w Biskupinie. Badania będą kontynuowane. 

'· . ' " :' ' ' 'l':lllll 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

•, • c__, l l ~~ ·'.' , .1. -... -. --=····.Y~a_-.W:.' ~---------- r:.:....J~ . 
cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu -wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 do 26 październi
ka przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU "ANWIT" Warszawa). Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Wyeksplorowano wykop o powierzchni 0,42 ara oraz przeba

dano północną krawędź wybierzyska. 

W wykopie badawczym znaleziono 4 położone obok siebie obiekty, prawdopodobnie 

grobowe. W ich wypełnisku znajdowały się ślady spalenizny, pojedyncze przepalone kości 

ludzkie oraz fragmenty ceramiki. Całość materiału można zakwalifikować do rozwiniętej 

kultury łużyckiej. W celu określenia zasięgu cmentarzyska należałoby przebadać jeszcze ob

szar na pólnoc od odnalezionych obiektów. Badania powinny być kontynuowane. 
-,,_' - _, ,'- '•1:'' ;._.,._.-,···.!.a"_~ .. ~ 

cmentarzysko popielnicowe kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna 

epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Józefa Niedźwiedzia . 

Finansowane przez PSOZ. 

Dokumentacja przechowywana jest w PSOZ w Zamościu. Badania będą kontynuowane. 

osada grupy sasko-łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z planowaną obwodnicą i dojazdem do 

terminalu odpraw celnych Gubinek-Sękowice, przeprowadzone przez dr. Jarosława Lewczu

ka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdni
cy), z udziałem mgr mgr Krzysztofa Garbacza, Piotra Dziedzica i Roberta Lemińskiego. Fi

nansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy i ostatni 

sezon badań. Stanowisko położone jest około 500 m na północny wschód od stanowiska 
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nr l w Sękowicach. Zajmuje obszar 1-2 ha, z czego przebadano 0,25 ha na jego południo

wym skraju. 
Zinwentaryzowano pozostałości 9 obiektów o miąższości 10-20 cm każdy, z których po

zyskano 166 fragmentów ceramiki. Uchwycona w kilku miejscach warstwa kułturowa do

starczyła 40 fragmentów ceramiki (bardzo silnie rozdrobnionej przez głęboką orkę traktoro

wą) i bryłek polepy. Ceramika jest typowa dla IV-V okresu epoki brązu, tzw. grupy sasko

łużyckiej. Badania zakończono . 
. -- .- ~ • l~--_,·:·.-;-,~·-~ •• -- •• _; . ''_ l .~ l l '-l . 

Gubin, st. 32, 

gm. loco, woj. zielonogórskie 

GWOŹOZIEC, st. 9, 
gm. Zakliczyn, 

woj. tarnowskie, 

AZP 106-64/43 

lgołomia, st. 4, gm. lgołomia

Wawrzeńczyce, woj. krakowskie 

Kałdus, st. 3, 
gm. Chełmno, woj. toruńskie 

patrz: neolit 

, . '., l~ l -~ """ 'l' , L r ' • - ,- ' , ' • 

cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 do16 pażdziernika 

przez mgr. Andrzeja Szpunara (Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Finansowane przez PSOZ. 

Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 3 arów. 

Odkryto kolejne groby ciałopalne (nr nr 14-43). Cmentarzysko jest w 80% zniszczone

groby zawierają jedynie przydenne części naczyń, brak jest zachowanych w całości zespołów 

grobowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

' ' • • - - ' -. • • -, • - l - l • l ' l~ ' l l 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 
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Karczyn, st. 32, 

gm. Kruszwica, woj. bydgoskie 

Karczyn, st. 40, 
gm. Kruszwica, woj. bydgoskie 

Kiszkowo, st. 37 (GAZ 151), 

gm. loco, woj. poznańskie 

Kłudno, st. 3, 
gro. Wieniawa, woj. radomskie 

Kobielice, st. l, 
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 
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patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 
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KOKaróW, st. 13, 
gm. Wieliczka, 

woj. krakowskie, 

AZP 103-58/63 

osada (?) neolityczna 

cmentarzysko (?) kultury łużyckiej (epoka brązu) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 27 do 31 sierpnia przez mgr Annę Tyniec-Kępińską (Krakowski Zespół do Ba

dań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m2• 

W wykopach sondażowych odsłonięto dwudzielny układ warstw glebowych: I - piaszczy

sty, brunatny utwór (warstwa orna) o miąższości 20-40 cm; II -w obrębie wykopu III bru

natno zabarwiony piasek o miąższości do 20 cm; III - utwór piaszczysty o barwie żółtej, 

warstwa caleowa od głębokości 10-40 cm. W obrębie warstwy II w wykopie III (bez śladów 

wkopu) zarejestrowano skupisko ułamków naczyń glinianych kultury łużyckiej oraz pojedyncze, 

niewielkie ułamki przepalonych kości- pozostałości pochówku ciałopalnego, jamowego (?). 
W wykopie I odkryto 2 płytkie wkopy nowożytne. Kształt formy terenowej i odkrycie pozo

stałości grobu na zachodnim skraju przebadanego obszaru (prowadzenie rozpoznania ar-
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KOMORÓW, st. 8, 
gm. Wierzchosławice, 
woj. tarnowskie, 

AZP 103-65/35 

KOSZANOWO, st. 10 
(GAZ 100), 

gm. Pniewy, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-22/9 

Kowalewko, st. 12, 
gm. Oborniki, woj. poznańskie 

Krajnik Górny, st. 30, 

gm. Chojna, woj.szczecińskie 

Kraków·Bieianów, st. 8 

Kraków·Bieianów, st. 9 

Kraków·Bieianów, st. st. 11, 12 

Kraków·Bieianów, st. 15 

l 

chealogicznego dalej w kierunku zachodnim nie było możliwe ze względu na brak zgody 

właściciela terenu oraz znajdujące się dalej na zachód zabudowania mieszkalne i gospodar
cze) dowodzą istnienia w tym rejonie cmentarzyska kultury łużyckiej i, być może, także osady 
neolitycznej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

cmentarzysko i osada (?) kultury łużyckiej 0/ okres epoki brązu) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 18 października do 13 listopada przez mgr Marka Cwetscha (Krakowski Zespół 

do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w War

szawie. Pierwszy sezon badań. Założono 7 wykopów: 4 w kulminacyjnej partii stanowiska 

i po jednym na północnym, wschodnim i południowym stoku wyniesienia. Łącznie przeba
dano powierzchnię 2 arów. 

Grubość warstwy ornej wyniosła około 30 cm. Stanowiła ją brunatna mada, przechodzą

ca niżej w nieco jaśniejszy utwór o identycznej konsystencji. Od głębokości 50 cm wystąpiła 

niewielka domieszka żwiru. W wykopie 6, usytuowanym na wschodnim stoku wyniesienia, 

zaobserwowano domieszkę piasku. W wykopach l, 3, 4, 7, zlokalizowanych w rejonie kulmi
nacji wzniesienia, odsłonięto 2 obiekty oraz skupisko ceramiki (obiekt?). Fragmenty cerami

ki znaleziono we wszystkich wykopach. Nie stwierdzono występowania warstwy kulturowej . 

W wykopie l odkryto obiekt nr 1/1, najprawdopodobniej przemieszany przez orkę. W jego 

centrum znajdowało się skupisko ceramiki (około 200 fragmentów) przemieszanej z polepą 

i węgielkami drzewnymi, o średnicy około 80 cm. Wokół niego, na poziomie 60 cm, wystąpi

ło owalne, nieregularne skupienie drobnych ułamków polepy. Funkcja obiektu jest trudna 

do określenia, jego chronologię wyznaczyć można na podstawie ceramiki najprawdopodob

niej na V okres epoki brązu i łączyć go z kulturą łużycką. W wykopie 3 na głębokości 20.:.40 cm 

odsłonięto grób ciałopalny złożony z dwóch popielnic. W jednej z nich obok kości ludzkich 

znaleziono czerpak charakterystyczny dla kultury łużyckiej, a także fragmenty przepalonych 

paciorków szklanych, 2 przedmioty żelazne i fragmenty przepalonej zapinki (?) brązowej . 

Wyniki badań pozwalają sądzić, iż stanowisko znajduje się na kulminacji wzniesienia i może 

sięgać dalej na północ. 

Konieczne jest przeprowadzenie systematycznych badań wykopaliskowych 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu-wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu Rosja-Niemcy, przeprowadzone 

przez mgr. Artura Sobuckiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Pozna

niu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Założono wykop o wymiarach 150 x 

2,5 m. Przebadano powierzchnię 375 m2
• 

Odkryto 3 obiekty- półziemiankę z dwoma wewnętrznymi paleniskami. Pozyskano 214 

fragmentów ceramiki, 5 bryłek polepy oraz kości zwierzęce. 

Materiały z badań majdują się czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ sp. 
z o.o. w Poznaniu. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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patrz: neolit 
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KRAKÓW-Bieianów, st. 16, 

AZP 103-57/16 
ślady osadnictwa neolitycznego 
ślady osadnictwa kułtury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 140m2
• 

- ~·- ·;- "•::1 •,L o o l ·,•,'- ,-', ~ ·~.-;..· . 

Kraków·Bieżanów, st. 20 patrz: wczesna epoka żelaza 
• - •• - • = 
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Kraków-Bieżanów, st. 21 
l. • . l • : . - • l 

KRAKÓW·Bieżanów, st. 27, 
AZP 103-57/27 

KRAKÓW·Bieżanów, st. 30, 
AZP 103-57/41 

KRAKÓW·Kurdwanów, st. 12, 
AZP 103-56/72 

Kraków-Nowa Huta-Wyciąże, 
st. 5 

Kraków..Olszanica, st. st. 16, 17 

KRAKÓW·Riąka, st. l, 
AZP 103-57/35 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa neolitycznego 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu-okres halsztacki) 

osada kułtury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 12 do 18 października przez mgr Martę Godłowską (Krakowski Zespół do Ba

dań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Drugi sezon badań. Wytyczono 5 wykopów w północnej i wschodniej części obszaru znane

go z wcześniejszych badań AZP. Przebadano powierzchnię 0,85 ara. 

Wyniki badań potwierdziły peryferyczny charakter tej części stanowiska - w założonych 

wykopach odkryto nieliczny materiał zabytkowy i tylko na jednym badanym odcinku wyróż.. 

niono pozostałości czterech obiektów (zapewne dołków posłupowych), których chronologia 

nie została określona z uwagi na brak jakiegokolwiek materiału datującego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo

atacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 114m2• 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu-wczesna epoka żelaza) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 16 do 30 sierpnia przez mgr Martę Połtowicz (Krakowski Zespół do Badań 

Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Dru

gi sezon badań. Wytyczono 11 wykopów sondażowych. Przebadano powierzchnię 0,55 ara. 

Materiał zabytkowy wystąpił w dużej ilości szczególnie w północno-zachodniej części ba

danego terenu. Były to głównie fragmenty kieliszków solnych kultury łużyckiej, datowane na 

przełom epoki brązu i okresu halsztackiego. Fragmenty zabytków glinianych znalezione 

w wykopach sondażowych występowały do głębokości 60 cm (czasami niżej) i nie tworzyły 

wyraźnych skupisk, jednakże ich liczba przemawia za tym, że prawdopodobnie nie zdołano 

wychwycić granic obiektów, słabo czytelnych w ciemnobrązowym piasku. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 50m2• 



KRASICE, SŁ 7, 
grn. Mstów, 

woj. częstochowskie, 

~86-51/13 

Kraśniaa Wola, grn. Grodzisk 

Mazowiecki, woj. warszawskie 

KUCZKOWO, SŁ l, 
grn. Zakrzewo, 

woj. włocławskie, 

~46-43/232 

KURÓW, st. l, 

gm. Wieluń, 

woj. sieradzkie, 

AZP 77-42/1 

pracownia krzemieniarska z paleolitu schyłkowego 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 23 do 31 październi

ka i od 4 do 7 listopada przez mgr Iwonę Młodkowską-Przepiórowską (Usługi Archeologiczno
Konserwatorskie mgr Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Częstochowa), z udziałem mgr Mał

gorzaty Kurgan, mgr Anny Gubernat i dr. Sławomira Dryi. Finansowane przez PSOZ. Trzeci 

sezon badań. Prace prowadzono w północnej części stanowiska (dzika piaskownia). Założo

no 9 sondaży w narożniku północnym i północno-wschodnim piaskowni oraz dodatkowo 3 

w północno-zachodnim. Łącznie przebadano około 0,5 ara. 

Zadokumentowano profil wyrobiska. W części pólnocnej i północno-wschodniej odkry

to 3 jamy o nieokreślonym charakterze. W ich wypełniskach i otaczającym je eolicznym pia

sku znaleziono drobne fragmenty ceramiki kułtury łużyckiej, kilka fragmentów ceramiki 

kultury przeworskiej i nieliczne wyroby krzemienne. W północno-zachodniej części piaskowni 

natrafiono na 4 obiekty kultury łużyckiej Qamy). Nie udało się uchwycić zasięgu osady kultu

ry łużyckiej i nawarstwiającej się na nią osady przeworskiej, której ślady ujawniły się dopiero 

w tym sezonie badawczym. Jak się wydaje obie osady rozciągają się na znacznej przestrzeni 

terasy nadzalewowej Warty i ciągną się pasem wzdłuż rzeki, w kierunku wschodnim i za

chodnim. W tej części stanowiska nie natrafiono na pracownię krzemieniarską, badaną w po

przednich sezonach. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Częstochowskim, dokumentacja w PSOZ w Czę

stochowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Badania archeologiczne na 

Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych". Eksploatowana część piaskowni została rozpozna

na i zbadana. Badania będą kontynuowane w wypadku przesunięcia obszaru eksploatacji piasku. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kułtury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

osada z późnego okresu wpływów rzymskich 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr hab. Lucynę Domańską (Insty

tut Archeologii Uniwersytetu w Łodzi). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 

około 70 arów. 

Zarejestrowano 400 obiektów Qamy gospodarcze, glinianki, groby, dołki posłupowe). 

Zdecydowanie dominowały obiekty związane z kulturą łużycką. Wśród obiektów kułtury 

pucharów lejkowatych wyróżniono pochówek krowy i rów-fosę, związaną być może z zagrodą 

dla bydła. Wśród obiektów kułtury amfor kulistych za najbardziej interesującą należy uznać 

jamę Al5 z dwoma rysiącami fragmentów ceramiki, krzemieni i kości (zawieszki, paciorki 

i szydła). Z kułturą przeworską (faza późnołateńska) wiąże się odkrycie dużej budowli słupowej, 

przy której narożniku odkryto pochówek psa i pochówek ludzki. W 10 obiektach z młod

szego okresu wpływów rzymskich odkryto bursztyn (grudki, półwytwory paciorków, paciorki 

i odpadki produkcyjne). Tym samym jest to odkrycie osady bursztyniarskiej, dokumentują

cej tzw. wiślany ("późnorzymski") szlak. Badania będą kontynuowane. 

grodzisko kultury łużyckiej, podgrupa kępińska grupy górnośląsko-małopolskiej 

N okres epoki brązu) 

osada wczesnośredniowieczna (IX-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 lipca do 15 sierp

nia przez mgr. Radosława Janiaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finanso

wane przez Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Założono 3 wykopy: nr I i II, każdy 

o wymiarach 10 x 2,5 m, na południowym stoku wzniesienia, w centralnej części grodziska, 

oraz nr III, o wymiarach 30 x l m, w części południowo-zachodniej. Łącznie przebadano 

powierzchnię 80m2• 
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Wykop Ul zorientowany został tak, by przecinał wał i odsłonił niewielki fragment przyle

gającego do niego terenu. W profilu wykopu zarejestrowano 8 nawarstwień. Położoną najni

żej warstwę l stanowiła ciemnobrunatna próchnica kopalna, zalegająca na piaszczystym cal

cu. Warstwę II tworzył żółty piasek. Warstwa III zachowała się w postaci dwóch soczewek 

piasku -jedna z nich (Ula) zalegała po wewnętrznej stronie wału, druga (Ulb) po zewnętrz

nej. Warstwa ciemnoszarej ziemi, zalegająca po obydwu stronach wału w postaci dwóch sub

warstw (IVa i IVb), tworzyła spróchnicowany poziom zmywów. Warstwę V, zalegającą od 

strony majdanu, tworzyła ciemnobrunatna ziemia. Ciemna, brunatnoczarna ziemia stanowi

ła warstwę VI, która zalegała na przedpolu wału. Warstwę VII tworzyła ziemia brunatna. Na 

przedpolu wału zarejestrowano wkop VIII, którego wypełniska stanowił żółty piasek z do

mieszką próchnicy. Odkryto w nim skupisko śmieci. W konstrukcyjnych i destrukcyjnych 

warstwach wału obronnego znaleziono jedynie fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. W pro

filu wykopów l i II wyróżniono 3 warstwy. Warstwę l stanowiła ciemnobrunatna próchnica 

darniowa o miąższości 30-40 cm. Pozyskano z niej fragmenty ceramiki naczyniowej kultury 

łużyckiej, wczesnośredniowiecmej i nowożytnej, artefakty krzemienne, amorficzne przedmioty 

metalowe oraz ułamki szkła. Poniżej zalegała warstwa II o miąższości 10-30 cm- żółty piasek 

z jasnobrunatnymi zaciemnieniami. Znaleziono w niej artefakty krzemienne oraz fragmenty 

ceramiki kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznej. Poniżej znajdował się żółty piasek, two

rzący warstwę III. Praktycznie nie różnił się on strukturą i barwą od piasku calcowego, co 

sprawiło, że trudno było odróżnić nawarstwienia z ceramiką kultury łużyckiej od calca. W wy

kopach l i II, pod warstwą II, odkryto 3 obiekty, których wypełniska stanowił szary piasek. 

Wystąpiły w nich nieliczne fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. Poza tym zarejestrowano 

dołek posłupowy o głębokości do 130 cm od powierzchni gruntu. Analiza zbioru zabytków 

ceramicznych pozwala wyróżnić dwie fazy zasiedlenia na terenie stanowiska: pierwsza związa

na była z funkcjonującym tu w V okresie epoki brązu grodziskiem ludności kultury łużyckiej 

(podgrupa kępińska grupy górnośląsko-małopolskiej), druga z osadą otwartą, datowaną na 

okres wczesnego średniowiecza (IX-XII w.). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz

kiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeo

logica". Badania będą kontynuowane. 
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LEGIONOWO, st. VII, 

gm. loco, 
woj. warszawskie, 

AZP 53-66/107 

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu) 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu/okres halsztacki) 

osada kultury widbarskiej ( późny okres wpływów rzymskich, faza C) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 9 lipca i od 16 

września do 5 października przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and Art, Warsza

wa). Finansowane przez inwestora prywatnego i budżet państwa. Pierwszy sezon badań. 

Założono 16 wykopów w centralnej i zachodniej części stanowiska. Łącznie przebadano 8,5 ara. 

Warstwy kulturowe zalegające pod piaszczystym humusem (około 26-32 cm) były podob

ne we wszystkich wykopach: l - brązowoszara, piaszczysta na kulminacji wyniesienia (około 

3-10 cm, a w sąsiedztwie skupisk obiektów do 15 cm); 2- brązowożółta, piaszczysta (5-15 cm); 

3 - ciemnoszara, bagienna u podstawy wyniesienia (do 25 cm); 4 - calec piaszczysty na 

kulminacji, a u podstawy gliniasty. Warstwy były przemieszane w starożytności, czemu sprzyjało 

luźne podłoże. Nienaruszony, jak się wydaje, układ zachował się tylko w warstwie 3, w której 

wystąpiły wyłącznie zabytki kultury trzcinieckiej. W wykopach odsłonięto 78 obiektów: 

2 chaty na planie zbliżonym do prostokątnego Oedna konstrukcji słupowej, o wymiarach 

3,50 x 2,30 m), palenisko z brukiem kamiennym, 10 jam zasobowych (w tym 5 cylindrycz... 

nych, o zarysach kolistych lub owalnych, średnicy około 90-110 cm, w profilach prostokąt

nych lub zbliżonych do prostokąta, o dnach płaskich na głębokości od 0,90 do 1,20 m), 28 

jam posłupowych, 37 jam nieokreślonych. Trzy obiekty można przypisać kulturze wielbar

skiej, 5 należy do kultury trzcinieckiej, pozostałe do kultury łużyckiej. Pozyskane materiały 

zabytkowe to: srebrna moneta Kommodusa, 2 przedmioty kamienne - skrobacz i rozcieracz 

(kultura łużycka), 28 narzędzi i półproduktów krzemiennych (kultura łużycka, kultura trzei

niecka i kultura ceramiki sznurowej?), około 450 fragmentów ceramiki (głównie kultury 

wielbarskiej, około 50 fragmentów kultury trzcinieckiej, kilkanaście fragmentów kultury 



LEPSZE, st. 24, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 

AH 46-44/93 

Unie, st. 24, 
gm. Pniewy, woj. poznańskie 

LIPNICA, st. 40 
(GAZ 138), 
gm. Szamotuły, 

woj. pomańskie, 

AZP 49-23/193 

1Upnica, st. 42, 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

Lubochnia, st. 12, 13, 
gm. Gniemo, woj. pomańskie 
l 

1
LUBRZA, st. 8, 
gm. loco, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 54-13/30 

wielbarskiej, 2 fragmenty kultury ceramiki sznurowej), polepa (kultura łużycka), kości zwie

rzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 

w Warszawie. Wyniki badań zostaną opubLkowane w "Wiadomościach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej 0/ okres epoki brązu - wczesny okres lateński) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone we wrześniu przez mgr. Witolda Świętosławskiego (Instytut Archeologii i Etno

logii PAN Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 20 arów w południowej części stanowiska. 

Odkryto 29 obiektów. Były to jamy odpadkowe, zawierające ułamki naczyń glinianych 

i kości zwierzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 

Oddział w Łodzi. 

Badania nie będą kontynuowane. 
l l .... -·~ ' {J,' (.••' l l..,, ~l ... • .• ··-··· •• ·- .. 1 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

' -, ,,' ·' ·" - :_ ,.c->,1""t 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu-wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu Rosja-Niemcy, przeprowadzone 

przez mgr. Andrzeja Krzyszewskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. 

w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Założono 2 wykopy o łącznej 

długości 60 m i szerokości 2,5 m. Przebadano powierzchnię 150m2• 

Zarejestrowano dwie jamy osadnicze powiązane z kulturą łużycką. Pozyskano 40 frag

mentów ceramiki, grudkę polepy, przedmiot krzemienny oraz fragment nieokreślonego przed

miotu żelaznego. 

Materiały z badań znajdują się czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ sp. 

z o.o. w Poznaniu. 

patrz: neolit 

' ' • ' l l l l. l l J - ·, - • ' li l l l l' l l, .• -

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury łużyckiej (N-V okres epoki brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową oczyszczalni ścieków, przepro

wadzone przez dr. Jarosława Lewczuka oraz mgr. Krzysztofa Garbacza (Muzeum Archeolo

giczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy) . Finansowane przez 

Urząd Gminy w Lubrzy. Pierwszy sezon badań. Przebadano obszar około 120 arów. 

Odkryto 35 jam, zapewne pozostałości dolnych partii bliżej nieokreślonych obiektów, 

których stropy, prawdopodobnie znajdujące się w warstwie humusu, uległy zniszczeniu wskutek 

orki i erozji gleby. Przypuszczalnie większość miała charakter gospodarczo-odpadkowy-w ich 

wypelniskach znaleziono nieliczne ułamki ceramiki i ślady węgla drzewnego. Obiekt 12, za

głębiony do około 120-130 cm, należy interpretować jako ślad półziemianki. Z obiektów 17 

i 22 wydobyto dużą ilość kawałków polepy konstrukcyjnej z odciskami belek drewnianych 

oraz fragmenty ceramiki, wydzielono także warstwy spalenizny. Materiały pochodzą z jam 

średniej wielkości, zaliczanych do kategorii odpadkowych. Na podstawie analizy ceramiki 

osadę należy datować na IV-V okres epoki brązu. Ponadto natrafiono na nieliczne ślady 

osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego oraz nowożytnego (fragmenty ceramiki). 

Badania nie będą kontynuowane. 
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łĄG KOLONIA, st. 38, 

gm. Czersk, 
woj. bydgoskie, 

AZP 22-38/-

osada grupy kaszubskiej kultury łużyckiej N okres epoki brązu) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Beatę Górską

Grabarczyk (Insrytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ i Uni

wersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 90m2. 

Odsłonięto i wyeksplorowano 10 jam gospodarczych, wszystkie o średnicach około l m 

i podobnych, nieckowatych profilach. Pozyskano 320 fragmentów ceramiki, niestety bardzo 

rozdrobnionej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego. Badania będą kontynuowane. 
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łĄKOCIN, st. l, 

gm.loco, 
woj. bydgoskie, 

AZP 46-41/79 

ŁYNIEW, st. XIV, 
gm. Wisznice, 

woj. bialskopodlaskie, 

AZP 66-87/38 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

ślady osadnictwa późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada z wczesnej epoki brązu 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu -wczesny okres lateński) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna (fazy D-F) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. mgr. Tadeusza Łaszkiewicza, Alfreda i Iwony Szułdrzyńskich, przy 

współpracy mgr Agnieszki Łaszkiewicz (Insrytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mic

kiewicza w Poznaniu, Pracownia Konserwacji Zabytków, sp. z o.o. w Poznaniu). Pierwszy 

sezon badań. Przebadano odcinek długości340m i szerokości 13 m (44,2 ara powierzchni). 

Zarejestrowano 196 obiektów nieruchomych, zaliczonych do różnych jednostek kulturo

wo-chronologicznych. Dyspersja ich, rozpatrywana łącznie z rozmieszczeniem źródeł rucho

mych, wskazuje na ismienie na stanowisku kilkunastu fragmentarycznie uchwyconych w ra

mach wykopu jednostek siedliskowych, przypisanych następującym ugrupowaniom kulturo

wo-chronologicznym: kultura ceramiki wstęgowej rytej - 10 jam, głównie glinianek, usytu

owanych w zagłębieniu we wschodniej części wykopów, związanych zapewne z osadą tej kul

tury na sąsiednim stanowisku (Radojewice 29); kulrura późnej ceramiki wstęgowej (fazy I

Ul) - kilkadziesiąt fragmentów ceramiki znalezionej w rozproszeniu w różnych wykopach; 

kułtura pucharów lejkowatych - kilka jam oraz kilkaset fragmentów ceramiki ilustrującej 

cały niemal cykl rozwoju tej kultury (fazy II-V); kułtura amfor kulistych- relikty osadnictwa 

o podobnym do reliktów kultury pucharów lejkowatych charakterze; kulrura ceramiki sznu
rowej - kilka fragmentów ceramiki z horyzontu ogólnoeuropejskiego; wczesna epoka brązu 
- 9 obiektów i ponad 1000 fragmentów ceramiki, wyjątkowo liczny jak na ten okres i warto

ściowy zbiór źródeł; kultura łużycka - 48 obiektów o różnym charakterze, w większości jam 

gospodarczych, występujących na całej długości wykopu, oraz równie liczny materiał cera
miczny, wykazujący zróżnicowanie chronologiczne od końca epoki brązu po okres lateński; 

kułtura przeworska- kilkanaście mało charakterystycznych obiektów oraz około 1000 frag

mentów ceramiki z późnego okresu lateńskiego i schyłkowego okresu wpływów rzymskich; 

okres wczesnego średniowiecza- 34 obiekty o charakterze gospodarczym, w tym m.in. wę

dzarnie rozmieszczone w środkowej i zachodniej części stanowiska, ponad 4000 fragmentów 

ceramiki, przeważnie z późniejszych faz (D-F);- okres późnego średniowiecza- kilkadzie

siąt fragmentów ceramiki. 

Badania będą kontynuowane w przypadku budowy drugiej nitki gazociągu. 

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada kułtury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu i wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego {VII-VIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Sławomira 

Żółkowskiego. Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Założono 3 wykopy, łącznie 
przebadano powierzchnię l, 76 ara. 



MIROCIN DOLNY, st. 78, 
gm. Kożuchów, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 65-14/123 
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1 

W wykopie V96 pod warstwą humusu wystąpiła szarobrunatna warstwa kulturowa, z któ

rej uzyskano znaczną ilość zabytków (krzemienie, fragmenty naczyń glinianych, rdzeń krze

mienny, sierp krzemienny). Odsłonięto również 3 nieregularne, płytkie jamy (obiekty 32-
34). Wykop IV96 był przedłużeniem wykopu V96. Pod warstwą humusu wystąpiła w nim 

warstwa kulturowa, którą tworzył szarobrunatny i siwostalowy z rudawymi plamkaT(li piasek. 

W wykopie odkryto 2 obiekty: jamę osadniczą o charakterze produkcyjno-przetwórczym, 

w profilu kształtu nieckowatego (ob. 35), w której wypełnisku znaleziono fragmenty cerami

ki i polepy kultury łużyckiej, oraz obiekt 36 w kształcie nieregularnego prostokąta, którego 

wypełnisko tworzyła jasnoszara, zbita glina o nieznacznej miąższości. Fragmenty ceramiki 

kultury łużyckiej znaleziono w warstwie stropowej tego obiektu. W wykopie IIV96 pod hu

musem wystąpiła brunatnobrązowo-popielata warstwa kulturowa, mocno przerośnięta ko

rzeniami traw, z której pochodził materiał zabytkowy (fragmenty naczyń glinianych i krze

mienie) datowany głównie na epokę brązu. W wykopie odsłonięto obiekt 37, którego charak

ter i funkcja są trudne do ustalenia. Jego wypełnisko tworzyły ułożone obok siebie kamienie 

(potłuczone żarna), w dużej części przepalone lub zwietrzałe. W pozyskanym ze stanowiska 

materiale ceramicznym przeważają fragmenty ceramiki kultury łużyckiej, dające się datować 

na N-V okres epoki brązu i wczesną epokę żelaza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 

na terenie województwa bialskopodlaskiego". 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (środkowy i późny okres epoki brązu -

okres halsztacki) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 26 lipca przez dr. Andrzeja 

Marcinkiana i mgr Julię Orlicką (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielo

nej Górze z siedzibą w Świdnicy). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 

powierzchnię 6 arów. 

Odkryto 71 grobów, w tym 5 bruków kamiennych, których funkcja nie została jedno

znacznie określona, a które roboczo otrzymały numerację grobów. 21 grobów można dato

wać na III-N okres epoki brązu, 18 na V okres tej epoki, 21 na okres halsztacki, chronologii 

pozostałych nie udało się ustalić ze względu na zły stan zachowania. Na przebadanym w tym 

sezonie obszarze groby z poszczególnych faz użytkowania cmentarzyska wystąpiły w kilku nie

znacznie zazębiających się skupiskach. Odkryte pomiędzy nimi bruki kamienne związane są 

prawdopodobnie z fazą najstarszą. Na krawędzi jednego z nich natrafiono na grób pocho

dzący z III okresu epoki brązu , w drugim bruku wystąpiła podobnie datowana ceramika luź.. 

na. Znajdującą się obok jamę zinterpretowano jako miejsce ciałopalenia. Wyposażenie gro

bów fazy najstarszej stanowiła zazwyczaj guzowa urna nakryta misą o lejkowato rozchylonym 

wylewie i maksymalnie cztery dość duże naczynia przystawne, ułożone bezpośrednio przy 

urnie, na boku lub dnem do góry. Groby młodsze, pochodzące z końca N i z V okresu epoki 
brązu, wystąpiły w zwartym skupisku na powierzchni około l ara, na dość dużej głębokości, 

nawet powyżej l m. Wszystkie miały luźną obstawę kamienną, niekiedy wspólną dla kilku 

pochówków. Były wśród nich groby wielopopielnicowe, w których liczba naczyń dochodziła 

do 30. Groby najmłodsze, pochodzące z okresu halsztackiego, wystąpiły na obrzeżach pozo

stałych skupisk stosunkowo płytko, niekiedy bezpośrednio pod warstwą orną. Ich wyposaże

nie było bardzo zróżnicowane- najuboższe stanowiła tylko popielnica nakryta misą, w naj

bogatszych było ponad 20 naczyń, w tym często kadzielnica ustawiona na płaskim talerzyku. 

Z grobów z okresu halsztackiego pochodzi większość pozyskanych zabytków metalowych, głów

nie zachowane całkowicie lub częściowo brązowe szpile. Ponadto znaleziono kamienną sie

kierkę i gliniane paciorki. Mimo dość dużego zagęszczenia grobów, tylko kilkakrotnie zaob

serwowano przypadki niszczenia starszych grobów przez młodsze. Ogółem w trakcie trzech 

sezonów badawczych odkryto 138 grobów. Badania tegoroczne potwierdziły tezę o nieprze

rwanym użytkowaniu cmentarzyska przez cały czas trwania kultury łużyckiej oraz pozwoliły 

wyznaczyć jego wschodnią, południową i częściowo zachodnią granicę. 

Badania będą kontynuowane. 
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Mirosław Ujski, st. 6, 
gm. Ujście, woj. pilskie 

Mogielnica, st. l, 
gm. Korczew, woj. siedleckie 

MŚCISZEWO, st. 25, 
gm. Murowana Gośhna, 

woj. poznańskie, 

AZP 49-28/16 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

~ ::·-~--... ·:· '•- '_1.~_1' ~:....:_:.__-_ l _, 

patrz: neolit 

obozowisko mezolityczne (?) 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

osada (?) i cmentarzysko kultury łużyckiej (N-V okres epoki brązu) 

ślad osadnictwa kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Żychlińskiego przy współ

pracy mgr Justyny Żychlińskiej, mgr. Zbigniewa Woźniaka oraz mgr Agnieszki Zarzyckiej 

(Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. Poznań). Finansowane przez "Kruszgeo" 

Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o. Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzch

niowych na terenie planowanej kopalni kruszywa budowlanego Mściszewo II. Zlokalizowane 

jest na cyplu wysoczyznowym w widłach Warty i Trojanki. Przy pomocy sprzętu ciężkiego 

zdjęto nadkład humusu na przestrzeni 5600 m2• 

Odkryto, wyeksplorowano i zadokumentowano 244 obiekty nieruchome. Natrafiono na 

kilka wyrobów krzemiennych, które można określić jako mezolityczne, nie zlokalizowano 

jednak żadnego obiektu związanego z tym horyzontem chronologicznym. W części polu

dniowo-wschodniej wykopu koncentrowała się niewielka liczba obiektów, z których pozyska

no materiał ceramiczny kultury amfor kulistych. Najliczniejsze są pozostałości działalności 

ludności łużyckiej związanej z cmentarzyskiem ze st. 22 - najprawdopodobniej strefy o cha

rakterze sakralnym. Natrafiono na liczne obiekty dużych rozmiarów, z czytelnym wypełni

skiem, nie zawierające prawie materiału ceramicznego ani innych zabytków. Udało się także, 

na podstawie trzech silnie zniszczonych grobów, określić południowo-wschodnią granicę 

cmentarzyska. Pomiędzy cmentarzyskiem a wyżej wymienioną strefą nie zarejestrowano żad

nej przerwy. W trakcie budowlanych prac ziemnych na północny wschód od wykopu natra

fiono na fragmenty naczynia ludności kultury wielbarskiej . 

Badania najprawdopodobniej będą kontynuowane. 
·~·~-~! ·~-·-__ .:._ • ._~~rJL.L_~-=~a.i~'·•,;·~ l'~--.·,.~ ~ ,',_ '' 

Murawiec, st. V, gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie 

NAMYSŁÓW, st. 27, 
gm. loco, 

woj. opolskie, 

AZP 81-35/8 

patrz: wczesna epoka brązu 

cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki) 
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową infrastruktury ogrodowej przez 

właściciela działki budowlanej nr 71 , która znajduje się na obszarze stanowiska, przeprowa
dzone w kwietniu przez mgr. Krzysztofa Spychalę (PSOZ Opole), z udziałem mgr. mgr. Grze

gorza Molendy i Artura Rapińskiego. Szósty sezon badań. Wytyczono 3 wykopy o łącznej 
powierzchni 26 m2• 

Odkryto 6 grobów ciałopalnych i jamę o nieokreślonej funkcji. Jeden pochówek był cał

kowicie zniszczony, pozostałe w dużym stopniu naruszone. Jamy grobowe usytuowane były 

osią podłużną na linii północ-południe. Jeden grób był pochówkiem jamowym, cztery po

pielnicowymi. W trzech pochówkach na wyposaźenie oprócz urny składało się od 3 do 5 na

czyń (m.in. misa, czerpak, kubek, garnek chropowacony), w jednym była to urna - garnek 

przykryty dużym fragmentem innego naczynia. Pochówki, w których znaleziono kilka na

czyń złożone były w jamach o zarysach zbliżonych do prostokąta z zaokrąglonymi narożami, 

głębokości do 20 cm. 

Materiały przechowywane są w PSOZ w Opolu (zostaną przekazane do tworzonego mu
zeum w Namysłowie). 

Badania będą prowadzone w miarę rozbudowy osiedla, na którym zlokalizowane jest 

stanowisko. 



gm. loco, 
woj. opolskie, 

AZP 80-35/85 

obozowisko z epoki kamienia 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Krzysztofa Spychalę 
(PSOZ Opole), z udziałem mgr mgr Grzegorza Molendy i Artura Rapińskiego. Drugi sezon 

badań. Przebadano obszar około 88 m2 (1 x 44 m) przy wschodniej krawędzi zabudowań 

fabryki "Scholler". 

Odkryto 8 jam osadniczych, w tym 2 zasobowe. Zalegały one pod warstwą orną i warstwą 

podglebia na głębokości około 35-40 cm i uwidaczniały się w postaci nieregularnych lub 

kolistych plam koloru brunatnego na tle ciemnożółtego piasku calcowego. W ich wypełni· 

skach znaleziono ułamki naczyń glinianych, grudki polepy i drobne kawałki węgli drzewnych. 

Materiały przechowywane są w PSOZ w Opolu (zostaną przekazane do tworzonego mu

zeum w Namysłowie). 

Badania będą prowadzone w miarę rozbudowy fabryki. 
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NOWAKI, st. 18, 

gm. Pakosławice, 

woj opolskie, 

AZP 91-30/150 

Nowy Chwalim..Chwalimki, 
st. 5, 6, 7, gm. Barwice, 

woj. koszalińskie 

Opatowice, st. 51, gm. Radziejów 
Kujawski, woj. włocławskie 

OSIEK, st. 3, 
gm. Kostomłoty, 

woj. wrodawskie, 

AZP 82-24/-

cmentarzysko kultury łużyckiej N okres epoki brązu - okres halsztacki C) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. M. Krawczyka 

i W. Romińskiego (PSOZ Opole). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stano

wisko odkryto w 1994 r. w trakcie prospekcji AZP. Stwierdzono jego znaczne zniszczenie głę

boką orką i erozją, poza tym przez teren stanowiska przebiega nitka rurociągu. W sezonie 

1996 przebadano południową i centralną część stanowiska, łącznie powierzchnię 146,75 m2• 

Wyeksplorowano 30 obiektów, w tym: 17 grobów popielnicowych oraz 7 domniemanych 

popielnicowych, 2 groby jamowe, palenisko i 3 jamy o nieokreślonej funkcji. Większość obiek

tów posadowiona była bezpośrednio pod warstwą orną, na głębokości 35-40 cm. Ich części 

stropowe były na ogół zniszczone, a fragmenty naczyń i przepalone kości rozwleczone na 

dużej powierzchni. Trzy obiekty naruszone były przez wkop pod rurociąg. Wyposażenie gro

bów popielnicowych składało się z 3 do 5 naczyń, popielnicy, czasem nakrytej odwróconą do 

góry dnem misą, oraz przystawek. Dominowały wazy, niektóre z bogato zdobionym brzu

ścem, ponadto znajdowano czarki, amforki, czerpaki, kubki, garnki i misy. W trzech grobach 

wystąpiły zabytki z brązu: niewielkie fragmenty szpili i bransolety lub naszyjnika ze skręconego 

drutu oraz 3 kilkucentymetrowej średnicy guzy, pomiędzy którymi znaleziono 12 paciorków 

glinianych. Uchwycono południowo-wschodnią granicę zwartego zasięgu cmentarzyska. 

Materiały przechowywane są w Muzeum w Nysie. 

Badania będą kontynuowane. 
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patrz: neolit 

patrz: neolit 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej N okres epoki brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 sierpnia do 5 wrze· 

śnia przez Radosława Jarysza (Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej). Finansowane przez 
PSOZ. Przebadano powierzchnię 76m2

• 

Odkryto 14 grobów popielnicowych oraz l jamowy (grób nr 15). W kilku przypadkach 

(groby nr 2, 3, 4, 11) popielnicy nie towarzyszyły żadne przystawki. W jamach grobów nr l, 9, 

12 natrafiono na ślady węgli drzewnych. Ceramika była bardzo zniszczona - zachowały się 

jedynie dolne części naczyń. Dna grobów znajdowały się na głębokości od 35 do 60 cm. 

Calec tworzyły w tym miejscu lessopodobne gliny pyłowate. Wśród zabytków na uwagę zasłu

guje brązowy gruz z przewleczką (tzw. ozdoba guzikowata) oraz grzechotka o formie gruszko

watej, zdobiona skośnie szrafurowanymi trójkątami (grób nr 8). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Środzie Ślą
skiej. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 
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Otorowo, st. 41, 

gm. Szamotuły, woj. poznański 

Parmiew, st. VI, 
gm. Brwinów, woj. warszawskie 

Pl\~łJ(l, st. 7, 
gm. Kochanowice, 

woj. częstochowskie, 

AZP 88-49/9 

PLEŚNO, st. 2, 

gro. Gubin, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 62-7/11 

PODŁĘŻE, st. 3, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie, 

AZP 103-57/6 

patrz: neolit 
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patrz: wczesna epoka żelaza 
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cmentarzysko kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 17 sierpnia przez 

mgr Iwonę Młodkowską-Przepiórowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie mgr Iwo

na Młodkowska-Przepiórowska, Częstochowa). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon ba

dań. Stanowisko położone na piaszczystym wyniesieniu obejmującym krawędź małego ście

ku jest niszczone przez dziką piaskownię. Przebadano brzeg wyrobiska piasku na zachód od 

wykopów z 1995 r., o powierzchni 0,3 ara. 

Już na poziomie około 20 cm pod warstwą ściółki leśnej pojawiły się pojedyncze ułamki 

ceramiki. Występowały one do głębokości około 40 cm w warstwie jednorodnego, żółtego 

piasku, w której nie stwierdzono śladów obiektów. Dopiero na poziomie 40-45 cm pojawiły 

się duże ilości skorup, tworzących wyraźne skupiska fragmentów całych naczyń, zwłaszcza 

garnków. Warstwę tę zinterpretowano jako pierwomą powierzchnię cmentarzyska, noszącą 

ślady odprawiania obrzędów pogrzebowych bądź zaduszkowych, charakterystycznych dla lud

ności grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Na poziomie około 70 cm zaobser

wowano ślady dwóch jam grobowych. W jednej z nich, owalnej, usytuowanej na osi północ

ny zachód - południowy wschód, w północnej części znaleziono czerpak i gliniane kółeczko 

z trzema otworami. Druga jama, wyraźnie wyróżniająca się z otoczenia, podłużna, wzdłuż osi 

południowy zachód - północny wschód sięgająca głębokości 135 cm, zawierała w części pół

nocno-wschodniej misę z czerpakiem wewnątrz i garnek. W jej części północno-zachodniej 

znaleziono drobne fragmenty węgli drzewnych. Odkryte groby są pozostałością pochówków 

szkieletowych (fragmenty szkieletów nie zachowały się) i świadczą o bardzo małym zagęszcze

niu obiektów - prawdopodobnie fragment cmentarzyska objęty badaniami stanowi jego 

część peryferyjną. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Częstochowskim, dokumentacja w PSOZ w Czę

stochowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Badania archeologiczne 

na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych". Badania będą kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej (środkowy i późny okres epoki brązu) 

osada kultury jastorfskiej (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury luboszyciGej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 czerwca do 16 pai
dziernika przez dr. Jarosława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 

w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy}. Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Pu

blicznych w Zielonej Górze i wojewodę zielonogórskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano 

powierzchnię 0,4 ha. 

Nie odsłonięto obiektów ani warstwy kulturowej. 

Dokumentacja przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 

w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Badania zakończono. 

ślady osadnictwa neolitycznego 

osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa grupy tynieckiej kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

osada wczesnośredniowieczna (XI-połowa XIII w.) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa nowożyroego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 24 września przez 

mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez PSOZ. 

Czternasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 175 m2• 

Stratygrafia przedstawia się następująco: warstwa l - humus, 0,25 cm; warstwa 2 -kul

turowa; warstwa 3 - piaszczysty calec. Odkryto jamę po słupie kultury łużyckiej oraz obiekt 



l 

PODLĘŻE, st. 4, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie, 

AZP 103-58/38 

POPłAWY, st. 14, 

gm. Brańsk. 

woj. białostockie, 

AZP 46-84/77 

Pomań, Wzgórze Św. Wojciecha 

lpucK., st. 15, 

gm. loco, 
woj. gdańskie, 

AZP 4-42/17 

współczesny (stanowisko artyleryjskie z czasów II wojny światowej). Pozyskano stosunkowo 

dużo ułamków naczyń kultury łużyckiej oraz wczesnośredniowiecznych, 3 rozcieracze z pia

skowca i żelazny gwóźdź z dużą, płaską główką. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce", t. XX, 1998. Badania zakończono. 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu - wczesna epoka 

żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 24 września przez 

mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Mu

zeum Żup Krakowskich Wieliczka. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 50m2• 

Groby występowały na poziomie 95-136 cm od powierzchni gruntu, w obrębie piaszczy

stego calca. Jamy grobowe miały kształt owalny lub kolisty, ich dna zanikały na głębokości od 

130 do 185 cm. Wyróżniono dwa rodzaje grobów: a) jamowe ciałopalne bezpopielnicowe, ze 

szczątkami spalonych kości złożonymi poza naczyniem i b) jamowe symboliczne, bez spalo

nych kości. Wyposażenie składało się z placka glinianego, naczynia jajowatego, misy lub mi

seczki profilowanej i czerpaka uchatego, przy czym w grobach znajdowano od jednego do 

czterech naczyń z tego zestawu. W obrębie stanowiska natrafiono też na znalezisko gromad

ne (żelazny półkosek, długi żelazny toporek i mały kilof) z okresu wczesnego średniowiecza, 

datowane na Xl-połowę XIII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce", t. XX, 1998. Badania będą kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada wczesnośredniowieczna (XII-XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 czerwca do 2 lipca 

przez mgr. Jerzego Maciejczuka (Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko położone na stoku doliny Nurca, około 900 m na 

zachód od koryra rzeki i około 2 km na południowy wschód od grodziska w Brańsku, jest 

częściowo zniszczone przez eksploatację piasku do celów budowlanych. Wykop zlokalizowa

no na wschód od piaśnicy, w miejscu planowanej dalszej wybiórki piasku. Przebadano po

wierzchnię 75 m2
• 

W warstwie kulturowej o miąższości dochodzącej do 110 cm znaleziono materiały cera

miczne (76 fragmentów), które można łączyć z kulturą łużycką. Ceramika była silnie rozdrob

niona i nie tworzyła wyraźnych skupisk. Na głębokości około 60 cm od powierzchni, w części 

północnej wykopu, natrafiono na częściowo zniszczony wkopem fragment półziemianki z pa

leniskiem. Wewnątrz obiektu znaleziono 135 fragmentów ceramiki datowanej na XII-XIII w. 

Poza tym w części południowej wykopu natrafiono na 3 niewielkie jamy, nie zawierające 

żadnego materiału datującego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

ślady osadnictwa neolitycznego 

osada z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez 

mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez parafię kato

licką p. w. św. Piotra i Pawła w Pucku. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2500 m2• 

Odsłonięto łącznie 32 obiekty, w tym 20 palenisk, 10 jam zasobowych i odpadkowych 

oraz 2 obiekty mieszkalne. Wszystkie obiekty zalegały bezpośrednio pod 20-centymetrową 

warstwą humusu, na poziomie gliny. Paleniska miały od 60 do 80 centymetrów średnicy. 

Obiekty mieszkalne - szałasy, zarejestrowano bezpośrednio pod humusem, na podstawie 

zachowanych śladów słupów występujących na planie owalu. Średnice szałasów miały 2,5/ 2 m 
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Puławy-Włostowice, st. 3, 
gm. loco, woj. lubelskie 

PYSZNICA, st. l, 
gm.loco, 
woj. tarnobrzeskie, 

AZP 92-77/21 

RACUI.A, st. 15, 
gm. Zielona Góra, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 62-15/19 

i 1,5/ 1,2 m. W części centralnej szałasów zarejestrowano ślady palenisk. Materiały ruchome 

pozyskane z obiektów datowane są na epokę brązu. W warstwie humusowej znaleziono odłupki 

krzemienne, rdzeń i 2 drapacze datowane na okres neolitu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Pomerania Antiqua". 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 

cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej (późna epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z podjętymi pracami budowlanymi, prze

prowadzone w maju przez dr. Sylwestra Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finanso

wane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 144 m2 terenu cmentarzyska i 33,5 m2 

sondaży założonych poza granicą występowania grobów, łącznie 177,5 m2 powierzchni. 

Celem badań była eksploracja kolejnej partii stanowiska i w miarę możliwości uchwyce

nie granic nekropoli od południa i wschodu, a także rozpoznanie stratygrafii części leżącej 

poza cmentarzyskiem, objętej planami inwestycyjnymi. Sondaże w tej części założone dały 

wynik negatywny - nie odkryto układów stratygraficznych warstw i obiektów prahistorycz

nych. Wysrąpiły jedynie pojedyncze fragmenty ceramiki, w tym, nieliczne, kultury pucharów 

lejkowatych (m.in. z odciskami prostokątnego stempelka pod krawędzią). Udało się nato

miast uchwycić południową i wschodnią granicę cmentarzyska, tak więc (poza terenem nie

dostępnym dla badań i zniszczonym przed 1974 rokiem) jest ono przebadane w całości i ma 

postać zwartego skupiska grobów, ciągnącego się z zachodu na wschód pasem o wymiarach 

około 25 x 12,5 m. W sezonie 1996 odkryro 87 grobów (ostatni numer 770), z czego 79 to 

groby popielnicowe, a 8 - ciałopalne bezpopielnicowe (3 pewne i 5 prawdopodobnych, wy

dzielonych jako skupiska przepalonych kości). Zdecydowanie przeważały czyste groby popiel

nicowe, zawierające tylko glinianą urnę. Naczynia przykrywające stwierdzono tylko w dwóch 

grobach - w jednym była to misa, w drugim odwrócona do góry dnem waza nadsańska (ta

kie naczynie w roli przykrycia popielnicy wystąpiło po raz pierwszy). Pozostałe elementy wy

posażenia były równie nieliczne: przystawki znaleziono w 15 grobach (w jednym dwie, w po

zostałych po jednej), przedmioty brązowe w dziewięciu - były to drobne ozdoby druciane 

(kółka, skręty, fragmenty zawieszek) i blaszane (paciorki rurkowate z cienkiej blaszki). W dwóch 

grobach stwierdzono obecność krzemieni, które w większej ilości wystąpiły poza zespołami 

grobowymi (m.in. asymetryczny grot oszczepu-włóczni z krzemienia pasiastego i fragment 

gładzonej siekiery z krzemienia świeciechowskiego). Materiał ceramiczny był dość różnorod
ny, w sposób istotny uzupełniający dotychczasowy zbiór naczyń. Zwraca uwagę odkrycie ty

powych waz nadsańskich i naczyń do nich zbliżonych oraz innych form wazowatych, w tym 

ewidentnie nawiązujących do uznawanych za typowe dla III fazy rozwojowej grupy tarno

brzeskiej. Z tej samej fazy pochodzi chropowaeony garnek zdobiony ornamentem plastycznym, 

który można uznać za jedno z najmłodszych naczyń znalezionych na cmentarzysku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 
Badania zakończono. 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z inwestycjami budowlanymi, grożącymi 

nieodwracalnym zniszczeniem stanowiska, przeprowadzone w dniach od 22 kwietnia do lO 
maja przez mgr mgr Małgorzatę Lewczuk i Julię Orlicką (Muzeum Archeologiczne Środko
wego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy). Finansowane przez Dyrekcję Okrę
gową CPN w Nowej Soli. Pierwszy sezon badań. Badaniami objęto teren w trójkącie wyzna

czonym przez "starą" drogę z Raculi do Niedoradza i nową obwodnicę Zielonej Góry, ogółem 

około 20 arów. Wykop założono wzdłuż osi biegnącej prostopadle do "starej" drogi, przy 

lesie, w miejscu największego zagęszczenia ceramiki i kości na powierzchni. 

Stan zachowania cmentarzyska był bardzo zły, głównie z powodu intensywnego wykorzy

stywania terenu w celach rolniczych. Uniemożliwiało to odróżnienie grobów od jam towa-



Radojewice, st. 29, gm.Dąbrowa 
Biskupia, woj. bydgoskie 

rzyszących, w związku z tym numeracja ciągła obejmuje jedne i drugie, oznaczone jako obiek

ty. Odkryto 54 obiekty: 13 to pewne groby popielnicowe, 2 to groby jamowe, 11 można 
uznać za zniszczone groby lub pojedyncze elementy tej samej konstrukcji kurhanowej, 4 to 

prawdopodobne miejsca kremacji, funkcji pozostałych nie udało się ustalić. Większość gro

bów popielnicowych to groby pojedyncze, których wyposażenie stanowiła urna nakryta misą 

(w jednym wypadku funkcję naczynia nakrywającego pełniła guzowa waza). Ponieważ część 

grobów została odkryta na poziomie dolnych partii urny, nie można wykluczyć, że znajdujące 

się wyżej przystawki uległy zniszczeniu. Elementem powtarzającym się, widocznym nawet 

w grobach zniszczonych, były ślady podsypki na głębokości podstawy urny, bezpośrednio 

pod nią lub w bliskim sąsiedztwie. Najciekawszy i zarazem najlepiej zachowany był obiekt 

nr 16 - dwupoziomowy, dwupopielnicowy grób, którego wyposażenie składało się z 9 na-
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!onymi wylewami oraz dwóch naczyń o dwustożkowatym, ostrym załomie brzuśca (kubek 

i czarka). Groby jamowe to w jednym przypadku skupisko przepalonych kości tkwiące bezpo

średnio w calcu pod kamieniem, w drugim - nieregularna jama o płytkim przekroju, z wi

docznymi w przekroju i na powierzchni plamami spalenizny. Znajdujące się wewnątrz skupi-

sko przepalonych kości przykryte było dużym kamieniem. Skupiska kamieni odkryte w pół

nocno-zachodniej części wykopu mogą być pozostałością po konstrukcjach kurhanowych 

lub po kamiennej obstawie grobów płaskich (w trakcie wcześniejszych badań powierzchnio

wych cmentarzysko określono jako kurhanowe). Na funkcję obiektów uznanych za miejsca 

kremacji wskazuje zawartość popiołu, spalenizny i przepalonych kości. Znaleziono jedynie 8 
drobnych przedmiotów brązowych, m.in. fragment taśmowatej bransolety zdobionej poprze

cznymi żłobkami, kółko z drutu i płaski guz. Na podstawie ceramiki chronologię cmentarzy-

ska ustalono na III okres epoki brązu, ze wskazaniem na jego pierwszą połowę. 

Badania zakończono . 

patrz: neolit 

. .--. j·'•_', .-- , ... -~-••. ~--.,.~.c~~ 

Ruda Tarnowska, st. l "Kopiec", 

gm. Wilga, woj. siedleckie 

Rusko, st. 22, 35, 49, 50, 51 
(kopalnia), gm. Strzegom, 

woj. wałbrzyskie 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: paleolit 
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RUSZKÓW l, st. 19, 
gm. Kościelec, 

woj. konińskie, 

AZP 58-44/35 s kich) 

ślady osadnictwa z późnego neolitu 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu -wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzyrn-

Ratownicze badania sondażowe, w związku z planowaną budową autostrady A-2, prze

prowadzone na przełomie września i października przez mgr. K. Gorczycę (Muzeum Okręgo

we w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 

3 arów. 

Zadokumentowano 58 numerów inwentarzowych. Średnią głębokość stratygrafii ustało
no na ponad 1,5 m. Odsłonięto pracownię krzemieniarską datowaną na schyłek neolitu, 

kilka jam gospodarczych oraz pozostałości po obiekcie mieszkalnym typu zagrodowego kul

tury łużyckiej (grupa wschodniowielkopolska, III okres epoki brązu). Nie odkryto obiektów 

kultury przeworskiej, mimo dużej ilości materiału ceramicznego zebranego z powierzchni. 

Nie potwierdzono informacji okolicznych mieszkańców o istnieniu w tym miejscu cmenta

rzyska pradziejowego (podobno wykopywano naczynia zawierające przepalone kości) - być 

może istnieje ono w nie przebadanej części stanowiska (teren bardzo duży- ponad 5 ha). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wyni

ki badań zostaną opublikowane w "Zeszytach Muzealnych". 

Badania będą kontynuowane; niezbędne są prace ratownicze podczas budowy autostrady. 
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RUSZKóW l, st. 20, 
gm. Kościelec, 

woj. konińskie, 

AZP 58-44/36 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone na przełomie września i października 

przez mgr. K Gorczycę (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 

sezon badań. Przebadano powierzchnię 2 arów. 

Stanowisko jest bardzo zniszczone w wyniku orki (od mieszkańców uzyskano wiadomość, 

że przed l wojną światową używano tu pługów parowych, co tłumaczyłoby występowanie śla

dów orki na głębokości 60-70 cm). Zadokumentowano 20 obiektów archeologicznych oraz 

pozyskano duże ilości materiałów ruchomych z warstw stratygraficznych (średnia głębokość 

stratygrafii - około l m). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Badania nie będą kontynuowane. 
w l ~ l l l l l ... 
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RUSZKÓW l, st. 21, 
gm. Kościelec, 

woj. konińskie, 

AZP 58-44/37 

RYBNIKI, st. l 
"Krzemianka", 

gm. Wasilków, 

woj. białostockie, 

AZP 34-86/-

Rzadkwin, st. 22, 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

RZESZOTARY, st. l, 
gm. Miłkowice, 

woj . legnickie, 

AZP 76-20/13 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie września i paździer

nika przez mgr. K. Gorczycę (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez PSOZ. 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3 arów. 

Stanowisko jest bardzo zniszczone w wyniku orki (przed l wojną światową używano tu 

pługów parowych). Zadokumentowano ponad 30 obiektów archeologicznych, zniszczonych 

lub bardzo słabo czytelnych, o różnej przynależności kulturowej (głównie kultury łużyckiej). 

Pozyskano duże ilości materiału ceramicznego z warstw stratygraficznych (średnia głębokość 

stratygrafii- około 0,8 m). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Badania zakończono. 

kompleks kopalni krzemienia ze środkowej i późnej epoki brązu) 

obozowiska przykopalniane z epoki brązu 

Badania przeprowadzone przez mgr. Marka Zalewskiego (Państwowe Muzeum Archeolo

giczne w Warszawie). Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 

Piąty sezon badań. Kontynuowano prace prowadzone w latach ubiegłych w rejonie obozo· 

wisk (stanowisko "Przy źródlisku") . Poszerzono wykopy rozpoczęte w sezonie 1995, łącznie 
w 1996 r. przebadano 24m2

• 

Pozyskano 883 krzemienie, 78 fragmentów ceramiki i 2 odłupki kamienne. Materiały 

związane są z kopalniami krzemienia. Poza badaniami wykopaliskowymi prowadzono syste· 

matyczną penetrację powierzchniową Puszczy Knyszyńskiej. Odkryto 6 stanowisk związanych 

z obróbką krzemienia. Ponadto udało się zlokalizować na terenie upraw leśnych w pobliżu 

wsi Nowiny drugie po Rybnikach "Krzemiance" pole eksploatacji krzemienia. Obejmuje 

ono obszar około 1,5 ha i ma zachowaną dawną nakopalnianą powierzchnię w postaci do

łów poszybowych i hałd. Na powierzchni wyraźnie widoczne są pracownie krzemieniarskie. 

Wytyczono magistralę i naniesiono zasięgi występowania pracowni. Znalezione materiały 

wskazują, że kopalnie w Nowinach datować można podobnie jak w Rybnikach "Krzemiance". 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 

w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

osada kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu - okres halsztacki) 

cmentarzysko szkieletowe (wczesne średniowiecze) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Pracownię Archeologiczno-Konserwa

torską "EKSPLORER". 

Badania będą kontynuowane w roku następnym. 



Sędzin Drugi, st. 23, 
gm. Zakrzewo, woj. włocławski 

SĘKOWICE, st. l, 
gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie, 

AZP 62-7/16 

l sĘKOWICE, st. 3, 
gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie, 

AZP62-6/4 

Sękowice, st. 9, 
gm. Gubin, woj. zielonogórskie 

SIEMONIA, st. 8, 
gm. Bobrowniki, 
woj. katowickie, 

AZP 95-48/50 

patrz: neolit 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (N-V okres epoki brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z planowaną budową dojazdu do przej-
<( 

ścia granicznego Gubinek-Sękowice, przeprowadzone w sierpniu przez mgr mgr Piotra Dzie- Z 
·N 

dzica, Krzysztofa Garbacza i Roberta Lemińskiego (Muzeum Archeologiczne Środkowego ·O 

Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy), nadzorowane przez dr. Jarosława Lewczu-

ka. Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Przebadano 
powierzchnię 72 arów. 

Odkryto 57 obiektów: 20 zidentyfikowano jako groby (w tym domniemane) kultury łu

życkiej, 22 jako obiekty o nieustalonej funkcji (część zapewne osadniczych), 15 nie określo

no ze względu na brak zabytków. Zniszczenie stanowiska utrudniło analizę funkcjonalną 

obiektów. Jamy zawierające szczątki kości zinterpretowano jako groby ciałopalne, ale już nie 

budzące wątpliwości wyodrębnienie typów było niemożliwe. W obiektach znaleziono liczne 

ułamki ceramiki, z których udało się zrekonstruować zróżnicowane formy naczyń (m.in. wa-

zy, czarki, misy i miseczki). Nieliczne wyroby brązowe były reprezentowane przez fragmenty 

dwóch szpil, dwie bransolety, grocik, spiralnie zwinięty drut oraz blaszkę. Na podstawie 

zebranych materiałów stanowisko kultury łużyckiej w Sękawicach można datować na N-V 
okres epoki brązu. 

osada kultury ceramiki sznurowej (początek wczesnej epoki brązu) 

osada kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury jastorfskiej (okres lateński, fazy C / C2-D
1
) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z planowaną budową objazdu Gubina 

i dojazdu do przejścia granicznego Gubinek-Sękowice, przeprowadzone przez dr. Jarosława 

Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą 
w Świdnicy), przy współpracy mgr. Krzysztofa Garbacza. Finansowane przez Dyrekcję Okrę
gową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Założono 2 sąsiadujące ze 

sobą przez hałdę wykopy, o łącznej powierzchni l ha. 

Z warstwy humusu zebrano ponad 2400 fragmentów ceramiki, a z ośmiu odkrytych obiek

tów i skupiska ceramiki tylko 322 fragmenty, co świadczy o skali zniszczeń, jakie dokonały 

się za sprawą głębokiej orki traktorowej , gdy właścicielem pola był POR Grabice. Zanotowa

no również relikty warstwy kulturowej. Ceramika z humusu i resztek warstwy oraz z sześciu 

obiektów jest charakterystyczna dla kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i początków 

epoki żelaza. Pojedyncze wtręty można wiązać z początkami epoki brązu - tzw. grupą nado

drzańską kultury ceramiki sznurowej. Tak datowanej ceramiki dostarczyły też 2 obiekty. Zna

leziono także wtręty związane z grupą gubińską kultury jastorfskiej okresu lateńskiego . 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa neolitycznego 
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu-wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przewarsklej (młodszy okres wpływów rzymskich) 
wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne z materiałem praskim 

Sondażowo-rozpoznawcze badania ratownicze, przeprowadzone w dniach od 5 do 20 

sierpnia przez dr. Dominika Abłamowicza (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane 

przez Urząd Gminy w Bobrownikach. Piąty sezon badań . Założono 4 wykopy. Łącznie prze

badano powierzchnię 110m2• 

Stanowisko jest w poważnym stopniu zniszczone przez wybierzysko piasku. Nie stwierdzo

no warstwy kulturowej , którą obserwowano w trakcie wcześniej prowadzonych badań ratow

niczych. Zidentyfikowano 4 obiekty, z których 3 stanowiły pozostałość dołków posłupowych, 

a jeden paleniska. W jednym z dołków odkryto fragmenty naczynia kultury łużyckiej; w po

zostałych obiektach nie stwierdzono obecności materiałów zabytkowych. Zabytki (wyroby 
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SINIARZEWO, st. l, część A, 
gm. Zakrzewo, 

woj. włocławskie, 

AZP 46-44/ll5 

Sinianewo, st. l, część B, 

gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

SŁUBICE, st. 3, gm. loco, 

woj. płockie, AZP 53-56/5 

krzemienne, ułamki naczyń glinianych, pojedyncze, silnie skorodowane pozostałości przed

miotów żelaznych) identyfikowano praktycznie jedynie w humusie. Nie odkryto zabytków 

związanych z cmentarzyskiem ciałopalnym kultury praskiej, pochodzących z VI w. n.e., a bada

nych w poprzednich sezonach. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wyniki 

badań zostaną opublikowane w "Śląskich Pracach Prahistorycznych", t. 6. 
Badania będą kontynuowane. 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kultury ceramiki wstęgowej (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada i cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit) 

osada i cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury łużyckiej (N-V okres epoki brązu) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich) 

osada późnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Janusza Czebreszuka i mgr. Przemy

sława Makarowicza (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 18 000 m2• 

Odsłonięto 1612 obiektów, wśród nich 1061 jam gospodarczych, 3 groby, 2 piece, 2 pale

niska, 2 studnie, fragmenty palisady, 531 dołków pasłupowych i 10 glinianek. Z obiektów 

uzyskano kilkadziesiąt artefaktów: ceramikę naczyniową, kości, polepę, krzemienie, kamienie, 

muszle, a także przedmioty z brązu -fragmenty "brzytwy", naszyjnika i surowiec w postaci 

drutu. Najobficiej reprezentowana była faza kultury łużyckiej, datowana na N-V okres epo

ki brązu (800 obiektów), ciągnąca się na długości 1500 m. Z osadą łużycką związany jest 

warsztat metalurga-odlewnika (zestaw narzędzi odlewniczych: muszlowa forma odlewnicza 

do produkcji sierpów, kamienne kowadełka z glinianą podkładką). Z okresu średniowiecza 

pochodzą pozostałości studni ocembrowanej drewnem. Odkrycie jednej z największych osad 

łużyckich, kraalu kultury iwieńskiej i pochówku tura? (pierwsze takie znalezisko w Polsce) 

z okresu kultury amfor kulistych świadczy o znaczeniu stanowiska w Siniarzewie. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: neolit 

l l ' • ', •• l- • l' • --. ,,- l -

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr Violettę Lis (Zakład Archeologii Ma

zowsza i Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Warszawa), z udziałem mgr Urszuli 

Dziu b i mgr. Antoniego Podstolskiego. Finansowane przez PSOZ i Muzeum Regionalne w Kut

nie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zostało odkryte podczas badań powierzchniowych 

w 1995 r. W sezonie 1996 założono wykop sondażowy o wymiarach 50 x 1,5 m, który podzie

lono na 5 równych odcinków. Przebadano powierzchnię 75 m2• 

W północnej części wykopu natrafiono na rozległą, ciemnobrunatną warstwę kulturową 

o miąższości dochodzącej do 50 cm, bogato nasyconą materiałem zabytkowym w postaci frag

mentów ceramiki oraz grudkami polepy. Odkryto 5 obiektów, rozprzestrzenionych na całej 

długości wykopu, niejednokrotnie wchodzących w jego wschodnią ścianę. Obiekty były w pla

nie podłużne, owalne lub prostokątne, w profilu nieckowate. Wypełniska trzech miały bar

wę tylko o ton ciemniejszą od otaczającej je warstwy kulturowej, dwa pozostałe (m.in. paleni

sko z dużą ilością węgli drzewnych) wyraźnie rysowały się na tle żółtego piasku. Prawie wszyst

kie zawierały niewielką ilość drobnych ułamków naczyń. Do najciekawszych znalezisk zali

czyć należy kilka przęślików (w tym jeden stożkowaty), rozcieracz kamienny, znaleziony na 

powierzchni fragment kamiennej siekierki, sercowaty grocik z krzemienia narzutowego oraz 

fragment kościanego paciorka. Stanowisko jest pozostałością rozległej osady związanej z kul-



Sł.UP, st. 2 
(znane w literaturze jako 3), 
gm. Środa Śląska, 
woj. wrocławskie, 

AZP 77-25/11 

Sokolec, st. l, 
gm. Szamocin, woj. pilskie 

STARZYNKA, st. III, 
gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie, 

AZP 59-90/29 

turą trzciniecką i kulturą łużycką. Wzajemne relacje między wyróżnionymi jednostkami kul

turowymi wyjaśni analiza ceramiki. Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko ciałopalne kułtury łużyckiej (III okres epoki brązu - okres halsztacki l) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w Lipcu przez Radosława Jarysza 
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(Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzch- Z 
'N 

nię l ara. 

Odkryto 14 popielnicowych grobów ciałopalnych kułtury łużyckiej, datowanych na IV 

i V okres epoki brązu i okres halsztacki C. Jamy grobowe były zagłębione od 40 do 80 cm w 

piasek wydmowy. W obrębie wykopu uchwycono także skupiska fragmentów ceramiki i od

osobnione naczynie, które nie zawierało kości. W wypełniskach jam grobowych oraz poza 

nimi natrafiono na artefakty krzemienne (odłupki, wióry, wiór retuszowany, okruchy krze

mienne). Odkryto także wczesnośredniowieczny obiekt (palenisko) z ceramiką datowaną na 

XI-XII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Środzie Ślą
skiej. Wyniki badań zostaną opublikowane "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych", 

t. 40. Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 
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ślady osadnictwa mezolitycznego 

osada kułtury łużyckiej (epoka brązu -wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego 

osada wczesnośredniowieczna (VII-VIII, VIII-IX, XI-XII w.) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 sierpnia do l wrze

śnia przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. Pier

wszy sezon badań. Założono 4 wykopy (nr I- 47 m2 na południowej krawędzi wybierzyska, 

nr II, nr Ul-22m2 w części północno-wschodniej, nr IV- 41 m2 w części północnej stano

wiska). Łącznie przebadano powierzchnię 1,21 ara. 

W wykopie l pod warstwą humusu wystąpiła na całej powierzchni warstwa kulturowa, 

przybierająca różne odcienie brązu. Wyodrębniono w niej 8 obiektów osadniczych oraz 3 za

ciemnienia o stosunkowo małej miąższości, która sugerowałaby, że mamy tu do czynienia 

z osadnictwem sezonowym typu obozowiskowego bądź też z występowaniem obiektów na

ziemnych, których obecności ze względu na niewielką powierzchnię wykopów nie dało się 

potwierdzić. Najciekawiej prezentowały się obiekty nr nr 2, 4, 5 i 8. Obiekt 2 był okrągłą 
jamą, w profilu prostokąmą, której wypełniska tworzył brązowy piasek, w części przydennej 

przechodzący w ciemnobrunatny. Znaleziono w nim kilka fragmentów naczyń glinianych 

z młodszego okresu przedrzymskiego. Obiekt 4 to prostokąma jama, w profilu nieckowata, 

której wypełniska tworzył brunamy piasek (pochodził z niego materiał wczesnośredniowiecz

ny). Obiekt 5 rysował się jako nieregularny prostokąt, w profilu trapezowaty, którego wypeł

niskiem był ciemnobrązowy piasek z licznymi śladami spalenizny - pozyskano zeń kilkana

ście krzemieni i fragmenty naczyń glinianych z młodszego okresu przedrzymskiego. Obiekt 8 

- prostokąma w zarysie i profilu jama - miał wypełniska z brunatnego piasku, w którym 

znaleziono całkowicie zachowany kubek kultury łużyckiej. W wykopie li pod warstwą humu

su wystąpiła brunamobrązowa warstwa kulturowa, w której rysowały się dwie prostokąme 

jamy osadnicze o bardzo małej miąższości. W wykopie Ul pod humusem wystąpiła jednolita 

warstwa kulturowa, a w niej 2 zaciemnienia, 2 obiekty osadnicze i zarysy słupa. Materiał za

bytkowy uzyskany z warstwy i obiektów reprezentował głównie młodszy okres przedrzymski 

i wczesne średniowiecze. W wykopie IV pod humusem odsłonięto jednolitą, brunatnobrą

zową warstwę kulturową, pod którą zarysowały się 3 obiekty osadnicze i jedno zaciemnienie. 

W materiale zabytkowym dominowały fragmenty naczyń glinianych pochodzących z okresu 

wczesnego średniowiecza. Najciekawiej przedstawiał się obiekt 16, częściowo zniszczony przez 

wybiórkę piasku, który był najprawdopodobniej pozostałością jamy o charakterze produk

cyjno-przetwórczym. W zarysie miał kształt zbliżony do owalnego, w profilu nieckowaty. Jego 
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Stawiec, st. l, 
gm. Lubanie, woj. włocławskie 

wypełniska stanowił szarobrązowy piasek z dużą ilością spalonego drewna a dno wyścielała 

warstwa ciemnobrunatnego piasku. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podłaskiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 

na terenie województwa bialskopodlaskiego". Badania będą kontynuowane. 

patrz: okres nowożytny 
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Strzelce-Krzvianna, st. 56, 
gm. Mogilno, woj. bydgoskie 

Sulkowo IUecme, st. 3, 5, 7, 8, 

gm. Mochowo, woj. płockie 

SZADEK, st. 3, gm. Blizanów, 

woj. kaliskie, AZP 65-38/40 

patrz: neolit 

• :~·: ... '":::J. T" ~.....:-n.;. ........... .;_.- l_~.~·~· . . . . ./\ 71 ...... 1:'•''·. : ....... ~- . 
patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

obozowisko kultury świderskiej (paleolit) 

obozowisko kultury komornicklej i chojnicko-pieńkowskiej (mezolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

Ratowniczo-rozpoznawcze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 do 

31 sierpnia przez mgr. mgr. Edwarda Pudełko i Bożenę Pudełkową (Muzeum Okręgowe 

Ziemi Kaliskiej) na zlecenie wójta gm. Blizanów. Przebadano powierzchnię l ara. 

Cmentarzysko pradziejowe w Szadku znane jest już od końca XIX w. z przekazów publi

kowanych w ówczesnej prasie i nielicznych późniejszych opracowaniach. Krótkotrwałe z po

wodu niedostatku środków finansowych prace skoncentrowano na koronie skarpy nieczyn

nej już piaśnicy, należącej do spadkobierców Henryka Urbaniaka. Dały one nadzwyczajne 

rezultaty. Podczas badań zachodniego skraju cmentarzyska odkopano ślady funkcjonowania 

wielosezonowego, jak się wydaje, obozowiska ludności schyłkowopaleolitycznej kultury Świ

derskiej, w postaci: dwupiętowych rdzeni oraz odbitych z nich odłupków, a także wiórów 

i liściaka. Kolejną nawarstwiającą się warstwą było obozowisko ludności mezolitycznej, po 

którym pozostały ślady konstrukcji szałasowych (dołki posłupowe) oraz, podobnie jak po

przednio, liczny materiał krzemienny (charakterystyczne rdzenie mikrolityczne, niewielkie 

wiórki, cztery drapacze odłupkowe, pazurek oraz trapez). Wyroby te przyporządkować należy 

ludności kultury komornickiej. Wyróżniono też elementy kułtury chojnicko-pieńkowskiej. 

Z wyjątkiem dwóch wiórów z krzemienia czekoladowego, całość materiału krzemiennego 

wykonana została z surowca bałtyckiego narzutowego. W tym samym miejscu doliny Prosny 

(półka terasy nadzalewowej) uchwycono ślady osady ludności pucharów lejkowatych, w po

staci dołków pasłupowych o większej średnicy niż poprzednia po żerdziach, polepy i materia

łu krzemiennego, w tym między innymi rdzeni łuszczniowatych. Osada ta zajmowała także 

teren wyżej położony, o czym świadczą dwie jamy ze znamiennym materiałem ceramicznym. 

Szczegółnie charakterystyczna dla tej kultury wydaje się być jama-piwniczka, zawierająca w in

tensywnie brunatnym wypełnisku fragmenty dużego, zdobionego plastyczną Listwą naczynia 

oraz zęby cielaka (?) i krzemienie. W jej bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano połowę gła

dzonej siekierki kamiennej, sporządzonej ze skały przeobrażonej pochodzenia skandynawskie

go. Dowody tego osadnictwa datować można na około 2000 r. p.n.e. (doc. dr hab. R. Grygiei). 

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej reprezentuje 17 pochówków ciałopalnych, 

z których 11 (6 popielnicowych i 5 jamowych) wiązać należy ze schyłkową fazą epoki brązu, 

w tym grób 3 datować można nawet na przełom IV i V okresu, czyli na około 800 r. p.n.e. Za 
wyjątkiem grobu 13 pochówki miały konstrukcje kamienne w postaci bruku na ówczesnej 

powierzchni i mniej łub bardziej obstawionej jamy grobowej. Tylko pochówki bezpopielnico

we obdarowywano metalowymi ozdobami - szpilami (3 egzemplarze, głównie zdobione po

przecznymi żeberkami); w jednym znaleziono połowę litej bransolety brązowej. Groby te 

datowane są na wczesną epokę żelaza (600-400 r. p.n.e.). Pochówki w połowie popielnicowe 

reprezentowało sześć grobów z zabezpieczającymi konstrukcjami kamiennymi (bruki i obsta

wy). Te wyposażone w wyroby metalowe groby 9, 12, 15 i 17 wiązać należy ze schyłkową fazą 

użytkowania nekropolii i grupą wschodniowielkopolską, szczególnie aktywną w okresie halsz.. 



SZAłAMAJE, st. l, 
gm. Czetsk, 
woj. bydgoskie, 
AZP 22-38/· 

SZCZECIN-Gumieńce, 

ul. Harnasiów, 

AZP 30-5/-

Szczecin.Klęskowo, st. l3 

Sztynort Duty, st. 5 "Kurka", 
gm. Węgorzewo, woj. suwalskie 

ŚLĘZA, st. l, 
gm. Kobierzyce, 
woj. wrocławskie, 
AZP 81-28/33 

tackim D. Na wyróżnienie zasługuje inwentarz z popielnicowego pochówku nr 12, w którym 

z amfory zdobionej głęboko nacinanym ornamentem wypreparowano kółko i skręt brązowy 

oraz wykonane z żelaza: naszyjnik tordowany, bransoletę, szczypczyki i szpilę. W pochówku 

oznaczonym numerem 17, odkopanym tuż po zakończeniu eksploracji w profilu wykopu, 

wyposażenie żelazne stanowiła para naramienników pustych w środku, para litych bransolet, 
masywna łukowata zapinka, do której do dziś nie znajdujemy analogii i która wydaje się być 

wyrobem miejscowym, oraz brązowy, silnie zniszczony, stopiony na ogniu stosu pogrzebowe

go tordowany naszyjnik. 

Uzyskane materiały już na tym etapie badań pozwalają na stwierdzenie, że mamy do 

czynienia z bardzo interesującym, wielokulturowym stanowiskiem archeologicznym środko

wego Nadprośnia. Badania powinny być kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej (schyłek V okresu epoki brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 do 3 lipca przez mgr Beatę 

Górską-Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). 

Odkryto jamy gospodarcze na osadzie grupy kaszubskiej kultury łużyckiej . 

cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową osiedla mieszkaniowego, prze

prowadzone przez mgr. Eugeniusza Wilgockiego. Finansowane ze środków inwestora oraz z 

budżetu Wojewody przeznaczonego na ochronę stanowisk archeologicznych na terenie woje

wództwa. Stanowisko nowo odkryte w trakcie prac budowlanych. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

_· - - ' ---- ~ - '·. l ' 

osada kultury łużyckiej - grupa środkowośląska (V okres epoki brązu/ okres halsz. 

tacki) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od sierpnia do grudnia 

przez Wiesława Piszczalowskiego (Arch-Sil s.c.). Finansowane przez ZPS Cargili sp. z o.o. 

Przebadano powierzchnię 80 m2• 

Skupisko trzech jam osadniczych znajduje się około 80 m na zachód od podobnego 

skupiska odkrytego przez zespół pracowni Arch.Sil w 1994 r. Oba mieszczą się w obrębie 

osady, której zasięg wyznaczono wstępnie na podstawie powierzchniowego rozrzutu ceramiki 

zabytkowej . Jamy wykonane zostały w piaszczysto-żwirowym podłożu, nad nimi zalega około 

60-centymetrowej grubości warstwa piaszczysto-próchniczej ziemi. Nieco większy udział pia· 
sku w niższych partiach tej warstwy i większe nasycenie próchnicą części przypowierzchnio

wej powoduje zmianę zabarwienia ziemi od brunatnej do czarno-brunatnej w partiach stro
powych. Jamy 5 i 6 (płaskodenne) przylegały do siebie, a jama l (o przekroju nieregulamym) 

znajdowała się w odległości 3m na zachód od jamy 5. Jamy miały średnice od około 100 do 
150 cm i zagłębione były na około 45-60 cm od stropu piaszczystego podłoża (krawędzie 

obiektów w obrębie warstwy humusowej były nieczytelne). Najwięcej materiału ceramiczne· 
go wystąpiło w jamach 4 i 5, w nich też stwierdzono pozostałości palenisk. Odkryte obiekty 

związane były z jedną fazą osadnictwa. Analiza chronologiczna ceramiki ze stanowiska wyka

zała obecność osadnictwa kultury łużyckiej grupy środkowośląskiej z V okresu epoki brązu 

i okresu halsztackiego. Ceramika ta jest stosunkowo mało czuła chronologicznie i należy 

przeważnie do form długotrwałych, występujących w lV i V okresie epoki brązu oraz w okre· 

sie halsztackim. Przebadane obiekty zawierały głównie materiał ceramiczny w postaci różnej 

wielkości fragmentów naczyń (mis, naczyń baniastych i jajowatych, zdobionych guzkami 

i rytym motywem geometrycznym). Oprócz ceramiki w jamach odkryto 3 ułamki kości zwie

rzęcych oraz ślady palenisk w postaci węgielków drzewnych i drobnych okruchów przepalo

nej gliny. 
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Targowisko, st. 3, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

TARGOWISKO, st. 8, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZ.P 104-60/54 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Arch.Sil s.c. i Muzeum Archeologicznym 

we Wrocławiu. Badania nie będą kontynuowane . 
. . ' .... - . ~ . - .. ' 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

ślad osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit) 

ślad osadnictwa kulrury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kultury przeworskiej(?) (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100m2• 

- . . ·. - • _·,.,. j".,:-~-:--:.'1 ':'~·:·d :..:-. - ' - . - . . 

TARGOWISKO, st. 9, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/51 

Targowisko, st. 10, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 12, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 13, gm. Kłaj, 

l woj. krakowskie 

~TARGOWISKO, st. 26, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie, 

AZP 104-60/53 

Tarnów, st. 7 

1TRUSKOIASY, st. 8, 

gm. Wręczyca Wielka, 

woj. częstochowskie, 

AZP 85-45/-

osada(?) kultury ceramiki promienistej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada z młodszego okresu przedrzymskiego 

osada(?) wczesnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100m2• 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

osada(?) neolityczna 

osada kułtury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 

ślad osadnictwa późnośredniowiecznego 
Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 201 m2
• 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej N okres epoki brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 15 lipca przez 

mgr. Ryszarda Kołomańskiego (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie Ryszard Kołomań

ski, Jelenia Góra), z udziałem członków Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersy

tetu Wrocławskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzch

nię l ara na zachodniej krawędzi piaskowni, na terenie zniwelowanym, ale jeszcze nie eksplo

atowanym. 

Odkryto 11 obiektów grobowych (nr nr 6-16). W siedmiu wystąpiły pojedyncze kamie

nie, w jednym bruk (nr 11), w jednym obstawa (nr 14). W sześciu grobach znaleziono dobrze 

zachowane popielnice i kubki, w pozostalych ceramika była zniszczona. Tylko w jednym gro

bie natrafiono na ślady wyrobów brązowych (patyna na fragmencie ceramiki). Obiekty w ba

danej części stanowiska były uszkodzone przez niwelację, zwłaszcza grób 12, z którego zacho

wał się tylko spąg miąższości około 5 cm, gdzie zalegało dno popielnicy. 



TRZEPNICA KOWNIA, 
st. Br gm. Łęki Szlacheckie, 
woj. piotrkowskie, 

~ 78-54/36 

Wargowo, st. 4, 
grn. Oborniki, woj. poznańskie 

Wąsosz. st. 9, 
!gm. Zlotów, woj. pilskie 

~~.st. 4, 
grn. Brody, 
woj. zielonogórskie, 
~64-7/62 

WIELKA WIEŚ, st. 16, 
grn. Wojnicz, 

woj. tarnowskie, 
AZP 105-65/59 

Materiały przechowywane są w Muzeum Częstochowskim, dokumentacja w PSOZ w Czę

stochowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Silesia Antiqua". 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa mezolitycznego (?) 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu (?) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kułtury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z budową zbiornika wodnego na rzece 

Luciąży, przeprowadzone przez mgr. Mirosława Szukałę (Muzeum Okręgowe w Piotrkowie 

Trybunalskim). Finansowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1320 m2• 

Odkryto liczne ślady krótkotrwałego osadnictwa: paleniska, różnego rodzaju jamy osad

nicze i wiele materiałów ruchomych. Do najciekawszych znalezisk należą: kamień żarnowy 

i kamień szlifierski związane z kulturą przeworską oraz zespół ciężarków glinianych (zapewne 

tkackich) i grot z brązu związane z kułturą łużycką. Chronologia została ustałona roboczo na 

podstawie typologii ceramiki i wyrobów krzemiennych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Try

bunalskim. Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

- - ··- -- - --· .. ~ --.l~· .... ~---

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

4 '.· = l - ·.' l l l .· '-l ·~ 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kułtury ceramiki sznurowej (początek wczesnej epoki brązu) 

osada grupy białowickiej kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu - wczesna epoka 

żelaza) 

Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z budową wodociągu Węgliny

Kumiałtowice i badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez dr. Jarosława 

Lewczuka przy współpracy mgr mgr Krzysztofa Garbacza i Sławomira Kałaga te (Muzeum Ar

cheologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy) . Finansowane 

przez Urząd Gminy Brody. Pierwszy sezon badań. 

Relikty osadnictwa uchwycono jedynie na znanym od dawna stanowisku nr 4 we wsi 

Węgliny. Zadokumentowano pozostałości 20 obiektów, jeden obiekt został zniszczony przez 

koparkę - materiał ceramiczny wydobyto z hałdy. W sumie z 21 obiektów pozyskano blisko 

350 fragmentów ceramiki, 5 wiórków i odłupków krzemiennych oraz bryły polepy. Trzy obiekty 

(nr nr l, 5, 16) dostarczyły materiałów charakterystycznych dla wczesnego okresu epoki brą

zu - można je wiązać z tzw. grupą nadodrzańską kultury ceramiki sznurowej, której ludność 
zasiedliła żyzne ziemie na południe od Gubina. Dwa obiekty (nr nr 6 i 7) nie zawierały cera

miki w wypełniskach. Szesnaście obiektów (13 jam, palenisko, para dołków posłupowych 

i skupisko ceramiki) jest związanych z osadnictwem ludności grupy białowicklej kultury łu

życkiej ze schyłku V okresu epoki brązu i początkówepoki żelaza (okres halsztacki C). Wszystkie 

obiekty były pokryte grubą warstwą ziemi (od 30-40 do 60-70 cm), co można wiązać z inten

sywną uprawą pól i orką wzdłuż stoku pagórka, które wzmagają naturalne procesy erozji. 

osada z epoki brązu 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez Pawła Valde

Nowaka i Pawła Madeja (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział Kraków). Finanso

wane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział Kraków). Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 60m2• 

Odkryto 5 zniszczonych obiektów ze stosunkowo licznym materiałem ceramicznym i krze

mieniarskim. W obiekcie 5/ 96 poza charakterystyczną ceramiką zdobioną pionowymi żłob

kami znaleziono brązowy guz-feler, mający analogie w skarbach horyzontu Buzica-Rimavska 

Sobota. 
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l 
Wierzebuca Nagórna, st. 3, 

gm. Drohiczyn, woj. białostocki~ 

WINCENTÓW, st. st. I, III, 
gm. Góra Kalwaria, 

woj. warszawskie, 

AZP 63-68/47, 51 

Wojcieszyce, st. 85, 
1 

gm. Kłodawa, woj. gorzowskie l 

l 

WOlA BACHORNĄ st. 4, 

gm. Zaknewo, 
woj. włocławskie, 

AZP 46-44/168 

WOWMIN, st. XVI, 
gm./oco, 

woj. warszawskie, 

AZP 54-69/41 

l Wólka Załęska, st. VII, 
gm. Góra Kalwaria, 

lwoj. warszawskie 

Wvszembork, st. IVa, 
grn. Mrągowo, woj. olsztyńskie 

l 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instyturu Ar

cheologii i Etnologii PAN Oddział Kraków-Igołomia. Wyniki badań zostaną opublikowane 

w "Acta Archaeologica Carpathica". Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kulrury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu) 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania wykopaliskowe i nadzory przedinwestycyjne, przeprowadzone w lipcu i sierpniu 

przez mgr. Sławomira Sałacińskiego. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwa

ria. Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez Ste

fana Woydę w 1990 roku. W sezonie 1996 na st. I założono wykop, początkowo o wymiarach 

44 x 2 m, który następnie przedłużono o pas długości 18,5 m i szerokości l m; na st. II 
wytyczono 2 wykopy: nr 2 (48,5 x 2 m) i nr 3 (22 x 2 m). Łącznie przebadano powierzchnię 

247,5 m2• 

Na st. I odkryto 8 obiektów, znaleziono 127 fragmentów ceramiki, głównie kulrury trzci

nieckiej i 6 zabytków krzemiennych. W wykopie nr 2 odsłonięto zarysy 10 obiektów, a w 

wykopie nr 3 - dwa obiekty. Były to jednak wkopy nowożytne bądź obiekty zniszczone współ

czesnymi pracami ziemnymi. W spągu humusu obu wykopów odkryto 157 fragmentów cera

miki,(głównie kulrury łużyckiej z epoki brązu i z okresu wpływów rzymskich oraz nowożytne), 

3 zabytki krzemienne, gwóźdź i fragment glinianego kafla. 

patrz: neolit 

osada kulrury łużyckiej 0/ okres epoki brązu - wczesny okres lateński) 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone w dniach od 22 lipca do 24 września przez mgr. Jerzego Maika (Instyrut Archeo

logii i Etnologii PAN Oddział w Łodzi). Finansowa przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon 

badań. Przebadano powierzchnię 28,47 ara. 

Odkryto gliniankę i 69 jam odpadkowych. Obiekty te wystąpiły w humusie, zaś ich dolne 

partie zachowały się w glinie. W jednej z jam znaleziono szczątki dwóch osób. Wśród zabyt

ków ruchomych wyróżniono: ponad 5000 ułamków naczyń glinianych, naszyjnik i kółko 

brązowe, szydła kościane , kościany grocik strzały, rozcieracze kamienne, ponad 700 kości 

zwierzęcych. 

(Uwaga: dalszy ciąg stanowiska: Lepsze, st. 24- oba stanowiska są praktycznie jednym). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 

Oddział w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu wyników 

badań na trasie gazociągu. Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa z późnej epoki brązu 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 7 do 15 czerwca przez 

mgr. Sławomira Sałacińskeigo. Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon 

badań. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 



l patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

Zakn:ów, st. l, gm. Niepołomice, patrz: mezolit 

;. krakowskie 

----~-------------------------ZAKRZÓW, st. 2, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie, 
AZP 103-58/80 

ZAKRZówEK SZLACHECKI, 
st. 5, gm. loco, 
woj. piottkowskie, 
AZP 81-49/35 

ZBROJEWSKO, st. 3, 

gm. Lipie, 
woj. czestochowskie, 
AZP 83-45/59 

l 

cmentarzysko kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 150m2• 

cmentarzysko kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Matysiaka (Mu

zeum Archeologiczne i Emograficzne w Łodzi), z udziałem Tomasza Prokopa. Finansowane 

przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Wytyczono 8 wykopów o łącznej powierzchni 500m2• 

Odkryto 42 groby ciałopalne i 6 obiektów, z których 2 można interpretować jako po

chówki symboliczne. Cmentarzysko ulokowane jest na południowym stoku lekkiego wznie

sienia- koncentracja grobów popielnicowych znajdowała się w jego południowej części. Groby 

zalegały płytko, na głębokości 25-40 cm, w warstwie żółtego piasku. Tylko w 9 grobach (8 ja

mowych i jednym popielnicowym) można było wyodrębnić jamę grobową. Osiemnaście gro

bów zaznaczonych było kamieniami eratycznymi, w tym 2 brukami. Z 42 pochówków ciałopal

nych 9 było popielnicowych, a 33 jamowe. Wśród tych ostamich 3 były podwójne, l potrój

ny, a 2 jamowo-popielnicowe, przy czym w grobie nr 34 znajdowało się 5 pochówków popiel

nicowych i 2 jamowe. Z wyjątkiem grobu nr 27 popielnice we wszystkich grobach miały for

mę dużych naczyń wazowatych dwustożkowatych lub baniastych, z cylindryczną, zwężającą 

się szyjką, górą gładkich, poniżej załomu brzuśca obmazywanych, zdobionych niekiedy pla

stycznym ornamentem. Groby wyposażone były głównie w przystawki - czarki, naczynia wa

zowa te dwustożkowate i baniaste, misy, oraz miniatury tych form, gładkie, niekiedy orna

mentowane; znajdowano także fragmenty naczyń gładkich i chropowaconych. W 13 grobach 

(w tym dwóch popielnicowych) wystąpiły ozdoby lub ich fragmenty wykonane z drutu brązo

wego - m.in. w grobie nr 19 szpila z rozklepaną i podwiniętą główką, a w grobach 5 i 39 

fragmenty ozdób z żelaza. W grobach nr nr 39 i 41 odkryto po dwie grzechotki gliniane, zaś 

w grobach 37, 38 i 39 po jednym fragmencie rączki. W dwóch pochówkach znaleziono przed

mioty gliniane, które mogą być interpretowane jako amulety: w grobie nr 10 płaską tarczkę 
z dziurką w środku, a w grobie nr 38 przedmiot w kształcie litery L. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko kultury przedłużyckiej (wczesna epoka brązu) 

cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu i lipcu przez prof. dr. hab. Marka 

Gedla (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez Instytut Ar

cheologii UJ. Trzydziesty szósty sezon badań. Kontynuowano badania wyodrębnionego sku

pienia pochówków z epoki brązu w północno-zachodniej części stanowiska. Przebadano po

wierzchnię 1,86 ara. 

Odkryto 25 obiektów (nr nr 1227-1248, w tym też 1240A, 1240B i 1240C). Stwierdzo

no znaczne zróżnicowanie obiektów. W ośmiu przypadkach były to groby szkieletowe, w któ

rych szczątki kosme zmarłego uległy całkowitemu rozkładowi w piasku, nakryte podłużnymi 

brukami kamiennymi, zorientowanymi w przybliżeniu wzdłuż osi północ-południe 

(nr nr 1230, 1232, 1234, 1239, 1241, 1244, 1245 i 1246). Wśród kamieni bruku rozrzucone 

bywały drobne ułamki ceramiki. Pod brukami znajdowały się podłużne jamy grobowe, na 

ogół obstawione kamieniami. Zmarli wyposażeni byli w naczynia gliniane, ustawione w pół

nocnym i południowym krańcu jamy, a w grobie 1239 znaleziono ponadto dwie bransolety 

brązowe, ułamki brązowej szpili i kółko z drutu brązowego. Również w ośmiu przypadkach 

w jamiegrobowej złożone byłyprzepalone kości (nr nr 1229, 1233, 1237, 1240, 1240C, 1242, 

1243 i 1248). Niektóre z tych grobów, podobnie jak pochówki szkieletowe, nakryte były po-
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dłużnymi brukami kamiennymi, miały kamienne obstawy jam grobowych i wyposażone były 

w naczynia gliniane (nr nr 1229, 1240C, 1242, 1248). Na uwagę zasługuje grób 1240C, w któ

rym wśród przepalonych kości znaleziono guziki brązowe, przepalony guzik kościany oraz 

szpilę brązową. W innych przypadkach spalone kości złożone były w piasku bez konstrukcji 

kamiennych (nr 1233) lub stan zachowania grobu nie dawał pewności co do tego, jaki był 

jego pierwotny wygląd (nr nr 1237, 1240, 1243). W czterech przypadkach przepalone ko

ści złożone zostały w popielnicy ustawionej w jamie wykopanej w piasku (nr nr 1227, 1228, 

1236, 1247). W popielnicy grobu 1228 prócz spalonych kości znaleziono 2 drobne przed

mioty brązowe. Obiekty 1238, 1240A i 1240C są najprawdopodobniej pozostałościami zni

szczonych grobów. Zalegały one wraz z grobami 1237, 1240C i 1243 w obrębie dużego zgru

powania kamieni o kilkumetrowej średnicy. Charakter tego zgrupowania nie został wyja

śniony. Dwa obiekty (1231 i 1235) to pozostalości jam wykopanych w piasku, o bliżej nie 

określonym charakterze, przypuszczalnie nie związanych z cmentarzyskiem. Znaczna część 

grobów zbadanych w sezonie 1996 pochodzi ze schyłku epoki brązu. Przemawiają za tym 

naczynia gliniane i drobne wyroby brązowe, charakterystyczne dla klasycznej fazy grupy gór

nośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Jedynie popielnica z grobu 1236 - dwustożkowata 

o ostrym załomie - reprezentuje formę typową raczej dla IV okresu epoki brązu. 

Materiały przechowywane są do czasu opracowania w Instytucie Archeologii Uniwersyte

tu Jagiellońskiego (potem w Muzeum Częstochowskim), dokumentacja w PSOZ w Często

chowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Badania archeologiczne na 

Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych". 

Badania będą kontynuowane . 
. - .... ,-_,l '• l . -_ .. - ... · .•.. - ~ . -

ŻARY, st. 11, 52, 53, 56, 58, 

gm.loco, 
woj. zielonogórskie, 

~P68-10/16, 33,34,37, 39 

Żegotki, st. 4, 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

Żegotki, st. 5, 

gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

Zuławka Mała, st. l, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu- wczesna epoka 

żelaza) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie XXX-lecia w Żarach, przeprowadzone w dniach 

od 15 do 31 maja przez dr. Jarosława Lewczuka oraz mgr. mgr. Krzysztofa Garbacza i Sławo

mira Kałagate (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry), 

na zlecenie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. 

W pierwszym etapie prac ograniczono się do zdjęcia humusu sprzętem mechanicznym wy

łącznie w obrębie pasa drogowego. W sumie przebadano powierzchnię 7865 m2
• 

Stanowisko 11 - rozpoznane jako ślad osadnictwa kultury łużyckiej i okresu późnego 

średniowiecza - zostało przebadane na powierzchni wcześniej przy wybieraniu piasku. 

Stanowisko 52 - rozpoznane jako ślad osadniczy późnośredniowieczny i nowożytny -

zostało przebadane na powierzchni 200 m2 z wynikiem negatywnym. 

Stanowisko 53 - rozpoznane jak stanowisko 52 - przebadano na powierzchni 800 m2 

z wynikiem negatywnym. 
Stanowisko 56- rozpoznane jak dwa poprzednie- przebadano na powierzchni 1550 m2 

z wynikiem negatywnym 
Stanowisko 58 - rozpoznane jako ślad osadniczy z bliżej nie sprecyzowanego odcinka 

starożytności- przebadano na powierzchni 315 m2 z wynikiem negatywnym. 

W związku z takimi rezultatami badań zrezygnowano z prowadzenia dalszych prac. Doku
mentacja przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świd
nicy k. Zielonej Góry. 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 



Bachórz, st. 16, 
[gm. Dynów, woj. przemyskie 

Białka, st. 3, gm. Szczawin 

Kościelny, woj. płockie 

1BIERNATKA, st. l, 2, 3, 
gm. Czarne, woj. słupskie, 
AZP 26-30/st.st. 27-29 

• 

EPOKA ZELAZA 
Wczesna epoka żelaza 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

cmentarzyska kultury pomorskiej (okres halsztacki C/D - wczesny okres lateński) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 do 31 sierpnia 

przez mgr. Ignacego Skrzypka (Muzeum Okręgowe w Koszalinie). Opracowanie antropolo

giczne przepalonych szczątków kostnych: dr Franciszek Rożnowski (Wyższa Szkoła Pedago

gicznaw Słupsku). Finansowane przez Burmistrza Miasta Człuchowa, Wydział Kultury, Sportu 

i Rekreacji Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku oraz PSOZ. Drugi sezon badań. Badania ra

townicze prowadzone były: na st. l w latach 1910, 1911, po odkryciu pierwszych grobów; na 

st. 2 w 1970 r.; st. 3 zostało odkryte w 1978 roku. Na wszystkich stanowiskach stwierdzono 

wkopy rabunkowe. W sezonie 1996 systematycznymi badaniami objęto powierzchnię l ha. 

Stanowisko l: ustalono, że w przeszłości zniszczono bądź wyeksplorowano około 50 gro

bów. W 1996 r. zarejestrowano 5 grobów skrzynkowych (2 z obwarowaniem, 2 bez obwarowa

nia, jedno rumowisko grobu), datowanych na młodszą fazę okresu halsztackiego (HaD), cho

ciaż niektóre mogą być młodsze i pochodzić z wczesnego okresu lateńskiego. 

Stanowisko 2: zostało pokryte rowami sondażowymi o szerokości około 0,5 m i długości 

od 5 do 15 m. W trakcie badań powierzchnie te zostały poszerzone w celu eksploracji gro

bów. W sumie założono 43 rowy sprawdzające i 33 wykopy większe, o łącznej powierzchni 

0,6 ha. zarejestrowano łącznie 66 grobów, z czego 31 odsłonięto i zadokumentowano. Pozo

stałe uznano za rumowiska grobów zniszczonych w trakcie prowadzenia uprawy leśnej i ra

bunkowej działalności poszukiwaczy skarbów. Stanowisko 2 reprezentuje typ cmentarzyska 

płaskiego, ciałopalnego, z jednolitą formą grobów kamiennych, jakimi są groby skrzynkowe 

z obwarowaniem lub bez obwarowania. Tylko w jednym przypadku mamy do czynienia z czę· 

ściowo zachowanym grobem jamowym. Groby skrzynkowe zbudowane były z płyt piaskowca 

kambryjskiego i z eratyków granitowych tworzących komorę grobową, w 13 przypadkach 

z obwarowaniem, w 15 bez obwarowania. Wszystkie usytuowane były na piaszczystej fałdzie 

morenowej, w większości na szczycie lub południowym skłonie. Dane te potwierdzają regułę 

lokalizacji grobów kultury pomorskiej charakterystyczną dla Pomorza Wschodniego i Środ
kowego. W świetle pozyskanych materiałów ceramicznych oraz form grobów można potwier· 

dzić wcześniejszą sugestię, że cmentarzysko założone zostało na przełomie okresu halsztackie

go C/D i było wykorzystywane do schyłku okresu halsztackiego, a być może aż do początków 

okresu lateńskiego. 
Stanowisko 3: założono 13 rowów sondażowych i 12 wykopów, w których zarejestrowano 

30 grobów, w tym jeden jamowy. Odkryte i zadokumentowane groby, także skrzynkowe 

z obwarowaniem lub bez, są charakterystyczne dla całego okresu trwania kultury pomor· 

skiej, ze wskazaniem na schyłkową fazę istnienia tej kultury. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Człuchowie. Wyniki badań 

zostaną opublikowane w pracy: L Skrzypek, Archeologiczne badania ratownicze prowadzone 

w 1996 r. na cmentarzysku ludności kultury pomorskiej w Biernatce-Olsztanowie, st. 1-3, 

gm. Czarne, woj. Słupsk, (w:) "Koszalińskie Zeszyty Muzealne", t. 22. 

J Badania nie będą konrynuowane. 
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Bocień, st. 5, 
gm. Chełmża, woj. toruńskie 

Bokiny, st. 63, 
gm. Łapy, woj. białostockie 

Bógpomói, st. 10, 
gm. Bobrowniki, 

woj. włocławskie 

Bubel-ł.ukowiska, st. IX, 
gm. Janów Podlaski, 
woj. bialskopodlaskie 

Bubel Stary, st. XXXVI, 
gm. Janów Podlaski, 
woj. bialskopodlaskie 

Bukowo Morskie, st. 10, 
gm. Darłowo, woj. kaliskie 

CHARŁUPIA 

MAłA-OSMOLIN, st. 5. 

gm. Sieradz, 
woj. sieradzkie, 

AZP 69-44/22 

Chełmia, st. 28a, 
gm. loco, woj toruńskie 

ClCHÓW, st. l, 
gm. Brudzew, 
woj. konińskie, 

AZP 59-44/95 

Ciechrz, st. 2, 

gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: późne średniowiecze 

'- - l l •• t l 1 l - - • • 

cmentarzysko ciałopalne kułtury łużyckiej (okres halsztacki -wczesny okres lateński) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 11 lipca do 3 sierpnia 

przez mgr. Piotra Kurowicza (Muzeum Okręgowe w Sieradzu). Finansowane przez PSOZ. 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 236 m2
• 

Odkryto 17 grobów ciałopalnych, w tym 7 popielnicowych, oraz palenisko i jamę. Ze 

względu na brak zabytków w palenisku i jamie, nie ustalono ich przynależności kulturowej. 

W grobach jamowych znaleziono niewielką ilość ceramiki, pochodzącej z wielu naczyń. W gro

bie nr 5, na dnie jamy grobowej, wśród przepalonych kości odkryto 4 naczynia i nóż żelazny. 

W grobie nr 3 wśród ceramiki odkryto fragment cienkościennej misy, malowanej czerwoną 
farbą. W grobach popielnicowych przepalone kości złożone były w naczyniu {grób nr 11) lub 

występowały w wypelnisku jamy grobowej wraz z fragmentami ceramiki {groby nr nr 8, 10, 
13, 16). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Wyni

ki badań zostaną opublikowane w "Sieradzkim Roczniku Muzealnym". 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 do 22 września 

przez mgr. K. Gorczyca (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez Muzeum Okrę
gowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Znalezisko zgłoszone przez właściciela terenu pod

czas badań ratowniczych prowadzonych w okolicach Ruszkowa (gm. Kościelec). Przebadano 

powierzchnię l ara. 

Stanowisko położone w środku wsi, na terenie zagrody i ogródka przydomowego, jest 

bardzo zniszczone w wyniku prac rolniczych i gospodarczych oraz prywamych poszukiwań 

"archeologicznych". Groby zalegały płytko, tuż pod próchnicą współczesną. Zabezpieczono 

i zadokumentowano 3 nienaruszone groby popielnicowe oraz ślady po kilku grobach znisz

czonych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Badania zakończono. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 



CIEPLEWO, st. 5, 
gm. Pruszcz Gdański, 
woj. gdańskie, 

AZP 14-44/33 

CIEPLEWO, st. 6, 
gm. Pruszcz Gdański, 

woj. gdańskie, 

AZP 14-44/44 

osada z wczesnej epoki żelaza 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Olgierda 

Felczaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez sp. z o. o. "Nowy Styl" 

w Cieplewie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 360 m 2• 

Wydzielono 3 zasadnicze warstwy stratygraficzne: l) orną - piasek szarobrązowy, lekko 
zwarty; 2) - piasek ciemnożółty, lekko wilgomy i zwarty; 3) typowo caleową- piasek jasno

żółty, dosyć sypki. Obiekty zalegały pod warstwą orną, na głębokości od 35 do 45 cm, a ich 

spągi zagłębiały się częściowo w warstwach 2 i 3. Odkryto m.in. dobrze zachowane palenisko 

o średnicy około 1,5 m i miąższości do 45 cm, w którego palenisku znaleziono liczne frag

menty ceramiki z wczesnej epoki żelaza oraz polepę. W pozostałych obiektach natrafiono 

głównie na ceramikę oraz niewielką ilość kości zwierzęcych. Zwraca uwagę brak przedmio

tów metalowych, co jest charakterystyczne dla osad z tego rejonu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania zakończono. 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Olgierda 

Felczaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez sp. z o. o. "Nowy Styl" 
w Cieplewie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 300m2• 

Wydzielono 3 główne warstwy: piasek szarobrązowy, lekko zwarty (warstwa orna), piasek 

ciemnożółty, lekko wilgotny (warstwa 2), oraz piasek jasnożółty, sypki (warstwa 5). Odkryto 

jedynie luźne fragmenty ceramiki z późnego średniowiecza oraz jedną, dosyć dobrze zacho

waną jamę. Obiekt zalegał w obrębie żółtego piasku, lekko zwartego i wilgotnego (warstwa 2), 

na głębokości około 45 cm. Średnica jamy dochodziła do około l m, a miąższość do 40 cm. 

Na podstawie ceramiki obiekt należy datować na wczesną epokę żelaza. Nie stwierdzono 
warstwy kulturowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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CIEPLEWO, st. 8, 

gm. Pruszcz Gdański, 

woj. gdańskie, 

AZP 1444/49 

C1ARNA, st. 6, 

gm. loco, 
woj. rzeszowskie, 

AZP 101-78/8 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 do 22 listopada 

przez mgr Zdzisławę Ratajczyk (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez 

sp. z o.o. "Nowy Styl" w Cieplewie. Przebadano powierzchnię 4 arów. 

Warstwa kulturowa o miąższości 20-30 cm (ciemnobrunamy piasek drobnoziarnisty ze 

spalenizną} wystąpiła tylko w niektórych miejscach badanego obszaru bezpośrednio pod 
humusem (20-35 cm- szary piasek drobnoziarnisty), zalegającym na całej powierzchni sta

nowiska zawsze nad calcem (żółty, miejscami jasnobrunatny piasek żwirowaty). Zarysy 4 obiek

tów Q a my gospodarcze, odpadowe) odnotowano w północnej części stanowiska, na poziomie 

spągu warstwy kulturowej. Wszystkie miały kształt mniej lub bardziej wydłużonego owalu 
o wymiarach 1,20-2,50 cm, profil nieckowaty i głębokość 60-80 cm. Pozyskano skromną 

ilość zabytków ruchomych w postaci: 2 odłupków krzemiennych oraz 4 ułamków naczyń 
glinianych z partii brzuśca, nieornamentowanych, o powierzchni zewnętrznej chropowaconej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Informatorze Archeologicznym". 

Badania nie będą kontynuowane. 
- ,• .•.: ~,_._' •• 1 _- ._ _
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osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (okres halsztacki C) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z otwarciem piaskowni, przeprowadzone 

w dniach od 22 czerwca do 29 lipca przez mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszo

wie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 750m2
• 

Oczyszczono profile piaskowni i wyeksplorowano istniejące tam obiekty, a następnie zba

dano teren bezpośrednio narażony na zniszczenie. Odkryto 123 obiekty i dołki posłupowe 

(nie numerowano dołków posłupowych towarzyszących większym obiektom). Liczny mate

riał zabytkowy reprezentuje wyłącznie ceramika z okres halsztackiego C - naczynia typu gar

nek z dziurkami pod krawędzią, talerze-placki. 
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r Czarnówko, st. 5, 
gm. Nowa Wieś Lęborska, 

woj. słupskie 

CZĘSTOCHOWA-Mirów, 

st. 29 (dawny nr 1), 
AIP 86-49/28 

Daniiowo Małe, st. 6, 

gm. Łapy, woj. białostockie 

rOOROHUSK, st. 54, 
gm.loco, 
woj. chełmskie, 

AZP 79-93/-

J 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wy

niki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrod
ka Archeologicznego". Badania zakończono. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

.! ~. l •• l--

obozowisko schyłkowopaleolityczne 

ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

cmentarzysko kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Iwonę Młod

kowską-Przepiórowską (Muzeum Częstochowskie). Finansowane przez Muzeum Częstochow

skie. Czwarty sezon badań. Stanowisko położone na piaszczystym cyplu prawego brzegu War

ty, niszczone sporadycznym wybieraniem piasku, było badane w latach 1962-1963 oraz 

w 1994 r. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 0,75 ara. 

Odkryto i wyeksplorowano 15 obiektów grobowych (nr nr 46-60), w tym 3 groby z za

chowanymi resztkami kości, 4 przypuszczalnie również szkieletowe, ale bez śladów kości, 

i 6 ciałopalnych jamowych. Dwóch grobów nie udało się określić ze względu na zniszczenie 

powierzchni stanowiska (niwelacja terenu, orka, użytkowanie w okresie wpływów rzymskich 

i we wczesnym średniowieczu). Nad większością grobów zachowały się bruki - część z nich 

niezniszczona, część fragmentarycznie. Wszystkie groby miały symboliczne obstawy. Jamy 

grobowe były najczęściej dobrze czytelne, wydłużone, prostokątne lub owalne, usytuowane 

na osi północ-południe, sięgające do 0,9-1,1 m od współczesnego poziomu gruntu. Zacho

wane szczątki szkieletów to jedynie kości czaszek z fragmentami ozdób brązowych (groby 

nr nr 46, 51, 59). Groby ciałopalne naśladowały szkieletowe - spalone kości rozsypywano 

wzdłuż całej jamy grobowej (grób nr 52) lub składano w bardziej lub mniej zwartych skupi

skach (groby nr nr 53, 54, 55, 56). Układ kości w skupiskach nie daje podstaw do wyróżnie

nia grobów ciałopalnych bezpopielnicowych. W grobach znajdowano garnki, misy, czerpaki, 

czark~ a także placki gliniane i grzechotki, najczęściej w północnej części jamy grobowej (gro

by nr nr 46, 47, 50, 54). Jeśli w grobie było więcej naczyń, stały one w układzie piramidal

nym. W siedmiu grobach odkryto ogółem 53 przedmioty brązowe - najwięcej guziczków 

miseczkowatych (32 sztuki), skręty-kółka (11 sztuk), naszyjnik, szpilę z rozklepaną główką 

i fragment drugiej szpili, bransoletę oraz fragmenty taśm i drucików. Na badanym obszarze 

wystąpiło mniej wyrobów krzemiennych, pochodzących z reliktów obozowiska schyłkowopa

leolitycznego niż w sezonach poprzednich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Częstochowskim, dokumenta

cja również w PSOZ w Częstochowie. Wyniki badań opublikowane zostaną w "Zeszytach 

Muzeum Częstochowskiego" oraz w wydawnictwie "Badania archeologiczne na Górnym Ślą
sku i ziemiach pogranicznych". Badania będą kontynuowane. 
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patrz: wczesne średniowiecze 

• .. ~ u l =· '.!~ • 

osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu/ okres halsztacki C) 

ślady osadnictwa kultury pomorskiej (okres halsztacki D) 

osada ze starszego okresu wpływów rzymskich 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z planowaną budową stawu rybnego, prze

prowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. Wojciecha Ratajczaka (PSOZ Chełm) i Teresę Mazurek 

(Muzeum Okręgowe w Chełmie). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 4 arów. 

Otwarto wykop szerokopłaszczyznowy, w którym odsłonięto osadę wielokulturową. Od

kryto 47 obiektów o charakterze osadowym. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 

1997. Badania nie będą kontynuowane. 



Drążgów, st. l, 
gm. Ułęż, woj. lubelskie 

Drążgów, st. 2, 
gm. Ułęż, woj. lubelskie 

Dzierinica, st. 35, 
gm. Nekla, woj. poznańskie 

Falenty Duże, st. 4, 
gm. Raszyn, woj. warszawskie 

Gąbinek, st. l, 
gm. Lubanie, woj. włocławskie 

Głuszyno, st. l, 
gm. Potęgowo, woj. słupskie 

Gościkowo-Paradyt, st. 10, 
gm. Świebodzin, 
woj. zielonogórskie 

1Grabina, st. 4, 
gm. Łąck, woj. płockie 

Grodzisk Mazowiecki, st. XII, l 
gm. loco, woj. warszawskie 

Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm. loco, woj. rzeszowskie 

Gulin-Młyn, st. l, 
gm. Zakrzew, woj. radomskie 

Haćki, st. lB, gm. Bielsk 
Podlaski, woj. białotockie 

HWMCZA, st. l, 
gm. Sanok, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 112-79/80 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: okres nowożytny 

,,......,, 
patrz: paleolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa z epoki kamienia 

osada z epoki brązu 

osada z wczesnej epoki żelaza 

osada z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna i późnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 3llipca przez 

mgr Annę Muzyczuk (Muzeum Okręgowe w Krośnie). Finansowane przez PSOZ. Siódmy 

sezon badań. Wykopy założono w centralnej i zachodniej części stanowiska. Przebadano po

wierzchnię 316,25 m 2
• 

Pod warstwą ziemi ornej miejscami zalegała cienka warstwa podglebia, pod nią gliniasto

piaszczysty calec. Obiekty wystąpiły w warstwie humusu i podglebia, wyjątkowo na poziomie 

calca. Odsłonięto 11 jam (m m 71-78, 80-82), 2 rowki (nr nr 4, 79) i 2 skupiska ceramiki. 

Wszystkie obiekty miały charakter osadniczy, ich kształt był kolisty lub owalny, w profilach 

nieckowaty bądź trapezowaty. Wyróżniał się obiekt nr 77 - prostokątne palenisko o zaokrąglo

nych narożnikach, w profilu nieckowate. Wydobyto około 1500 fragmentów naczyń., 4 naczy

nia zachowane prawie w całości, krzesiwo żelazne, fragmenty kilkunastu innych, silnie skoro

dowanych przedmiotów żelaznych, 3 przęśliki gliniane, 30 wyrobów z krzemienia, margla i ra

diolarytu, kości zwierzęce, polepę oraz węgle drzewne. Natrafiono również na 3 ozdoby brązowe, 

pochodzące niewątpliwie z odkrytego w 1995 r. skarbu, datowanego na wczesną epokę żelaza. 
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Krośnie. Wyni-N 

~ ki opublikowane zostaną w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeo-UJ 
·N l logicznego". Badania będą kontynuowane. <( 
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)arantowice, st. 7, patrz: wczesne średniowiecze UJ 

~gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie 

1 Jarantowice, st. 16, 
l 

patrz: neolit 

gro. Wąbrzeźno, woj. toruńskie 

KALEŃ, st. 5, obozowisko kułtury komornickiej? (mezolit) 

gro. Wieniawa, ślady osadnictwa kułtury amfor kulistych? (neolit) 

woj. radomskie, osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

AZP 7465/- Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową zbiornika wodnego "Doma-

niów", przeprowadzone przez mgr. Marcina Bednarza (Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko położone jest 

w sąsiedztwie stanowiska Kaleń l. Dochodzi do brzegu skarpy Radomki, o czym świadczą 

dwa obiekty odkryte w naturalnym odsłonięciu (profilu skarpy). W wyniku wstępnego roz.. 

poznania założono dwa wykopy: wykop l, o wymiarach 5 x 10 m -w miejscu największego 

nagromadzenia ceramiki; wykop 2, o bokach 5 x 10 m - przy skarpie, w miejscu, gdzie 

widoczne były dwa zniszczone obiekty. Łącznie przebadano około 90m2• 

Podobnie jak na sąsiednim stanowisku, zabytki wystąpiły na powierzchni znacznie wykra-

czającej poza obszar zaznaczony jako stanowisko. Odkryto 10 obiektów oraz warstwę kultu-

rową. Wszystkie obiekty są owalnymi jamami o wymiarach 50-80 x 60-120 cm i głębokości 

około 35-60 cm, o bardzo ciemnym wypełnisku. W wykopie 2 wypełniska te stają się jaśniej-

sze w partii stropowej, przechodząc łagodnie w nadlegającą warstwę kułturową o zabarwie-

niu ciemnobrunamym. W obiekcie 2 znaleziono m.in. fragment zniekształconego drutu 

brązowego. Cały materiał ceramiczny z obiektów i prawie cały z warstwy kulturowej należy 

bez wątpienia do kułtury łużyckiej i może być datowany na okres halsztacki. Ponadto w wyko-

pie 2 znaleziono pojedyncze fragmenty ceramiki neolitycznej (prawdopodobnie związanej 

z kułturą amfor kulistych). Z obydwu wykopów pochodzi także znaczna ilość (prawie 130 

sztuk) zabytków krzemiennych. Zabytki z krzemienia narzutowego bałtyckiego pochodzą głów-

nie z obiektów oraz warstwy łużyckiej i reprezentują przede wszystkim technikę łuszczniową. 

Zabytki z krzemienia czekoladowego, znajdowane na całej powierzchni obydwu wykopów, 

wykonane zostały głównie w technice wiórowej. Poza nielicznymi wyjątkami można stwier-

dzić, iż pierwsza grupa związana jest z osadnictwem łużyckim, druga zaś z neolitem i być może 
także z mezolitem (znaleziono m.in. mikrolityczny rdzeń wiórowy dwupiętowy, charaktery-
styczny dla kultury komornickiej). Badania nie będą kontynuowane. 

Kanie, st. III, 
, 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

L gro. Brwinów, woj. warszawskie 

Karczyn, st. 32, 
, 

patrz: neolit 

gro. Kruszwica, woj. bydgoskie l 
Karczyn, st. 40, 

l 
patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

gm. Kruszwica, woj. bydgoskie 

Kiszkowo, st. 37 (GAZ 251), patrz: neolit 

gro. loco, woj. poznańskie 

1. 

KLĘCZKOWO, st. 8, ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej, kułtury późnej ceramiki wstęgowej 
gm. Stolno, i kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
woj. toruńskie, osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 
AZP 32-44/87 osada z okresu wpływów rzymskich 
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Kłudno, st. 3, l 
gm. Wieniawa, woj. radomskie 

ił<obielice, st. l, l 
~gm. Zalrnewo, woj. włocławskie J 

'KOKOTóW, st. 15, 
[gm. Wieliczka, 

woj. krakowskie, 

~p 103-58/65 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, w związku z projektowaną budową autostrady A-l, 
przeprowadzone w październiku przez mgr Bogusławę Wawrzykowską (Instytut Archeologii 

i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Bu
dowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 13 wykopów o wymiarach 
0,5 x 0,5 m każdy, łącmie przebadano powierzchnię 3,25 m 2• 

Pod humusem nie stwierdzono występowania nawarstwień kulturowych. Nieliczny mate

riał zabytkowy w postaci ceramiki wystąpił w stropie calca, który stanowiła jasnobrunatna 

glina. Wskazane jest przeprowadzenie szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przed 

rozpoczęciem budowy autostrady, ponieważ liczny materiał zabytkowy zebrany z powierzchni 

może świadczyć o zachowanych jeszcze obiektach kulturowych, mimo iż nie natrafiono na 

ich pozostałości w wyeksplorowanych wykopach sondażowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 

osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 30 sierpnia przez 

mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez PSOZ. 

Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 175 m 2• 

Stratygrafia przedstawiała się następująco: warstwa l -humus o miąższości 20-30 cm, 

warstwa 2 - kulturowa o miąższości 30 cm, warstwa 3 - calec (piasek) o miąższości poniżej 

50-60 cm. Odkryto 2 ziemianki, chatę słupową półzierniankową, 14 jam gospodarczych, 

palenisko otwarte, 4 jamy po slupach i obiekt rowkowy. Z warstwy kulturowej i obiektów 

pozyskano serię naczyń charakterystycmych dla kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza, 

nieliczne wyroby ceramiczne i krzemienne związane z kulturą mierzanowicką, a także sporo 

fragmentów naczyń kieliszkowatych, służących do formowania soli warzonej w tzw. brykieły, 

sprowadzanej z terenu Przebieczan i Biskupie, które w owym czasie były znaczącymi ośrodka

mi produkcji soli warzonej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 

1 w Polsce", t. XX, 1998. Badania będą kontynuowane. 

KOLONIA OORÓDEK, 
st. 4a, 
gm. Grębków, 

woj. siedleckie, 

AZP 56-75 

osada kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski} 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z dziką wybiórką piasku, przeprowadzo

newdniach od 15 do 17 listopada przez mgr. Mieczysława Bienię. Finansowane przez PSOZ. 

Drugi sezon badań. Wykopem objęto wybierzysko piasku i jego najbliższą okolicę. Przebada

no powierzchnię 97,5 m2
• 

W części zachodniej wykopu wystąpiła warstwa przemyć z humusu, a pod nią piasek cal

cowy. Obiekty odkryto w części wschodniej i północno-wschodniej. W większości były to 

jamy osadnicze o nieznanej funkcji (obiekty nr nr l, 2, 3, 4), ponadto odkryto ślad po słupie 

i kamenne palenisko. Wypełniska obiektów stanowiła warstwa brązowożółtego piasku z siwo

popielatymi wtrętami. W niektórych miejscach pojawił się także brunatnopopielaty piasek 

ze śladami spalenizny. Obiekty, w zarysie nieregularne, miały w przekroju kształt nieckowa

ty, z wyjątkiem obiektu nr 4 o trapezowatym przekroju. W centralnej partii jego wypełniska od
kryto pozostałości spalonej kłody drewnianej. Materiał pozyskany z wypełniska obiektów i war

stwy kulturowej był nieliczny- łącznie 53 fragmenty ceramiki, 4 grudki polepy oraz 2 odłupki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach. 

Badania będą kontynuowane. 
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KOLONIA 
TOPORZYSZCZEWO, st. 4, 
gm. Bądkowo, 
woj. włocławskie, 

AZP 44-46/23 

osada kultury pomorskiej(?) (środkowy okres lateński) 
osada kultury przeworskiej(?) (młodszy okres przedrzymskO 
obiekty nowożytne (?) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Janusza Pie

trzaka (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich). Finansowane przez EuRoPol Gaz 

SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano północno-zachodni skraj osady o powierzchni 650 m 2
• 

Odkryto 27 obiektów, które podzielić można na 4 grupy: l) relikty wolno stojących pie

ców kopułowych, palenisko zewnętrzne i jamy odpadowe. Brak obiektów o charakterze mie

szkalnym pozwala sądzić, że mamy tu do czynienia z gospodarczą częścią osady. Materiał 

zabytkowy pochodzi ze schyłkowej fazy kultury pomorskiej bądż wczesnej fazy kultury prze

worskiej, osadnictwo zatem można datować na przełom środkowego i późnego okresu lateń

skiego; 2) kilkumetrowe, stosunkowo wąskie i płytkie rowy o bliżej nieokreślonym przezna

czeniu, zapewne nowożytne, co sugeruje odkrycie w jednym z nich ułamka nowożytnego 

kafla piecowego; 3) relikty silnie zniszczonych przez uprawę roli obiektów, powstałych wtór

nie do obiektów grupy drugiej; 4) relikty obiektów, których funkcji i chronologii nie da się 

określić ze względu na ich stan zachowania, brak materiału zabytkowego i kontekstu straty

graficznego z innymi obiektami. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz.. 

kiego. Badania zakończono. 
• l l l ~ •• - - ~-· \ .·_ ,.,·~.:"·r, .. - "'--Jł. •: ::.J._,,.· .. n l- _,· l n• • •.-- • 

KONSTANTYNÓW 
ŁÓDZKI, st. 18, 

gm./oco, 
woj. łódzkie, 

AZP 66-50/38 

··., l l -...~ .. - ~ • l ·: --: ~ '',• 

KORNACICE, st. l, 
gm. Opatów, 
woj. tarnobrzeskie, 

AZP 86-70/15 

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

cmentarzysko kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych (schyłek okresu hal

sztackiego - początek okresu lateńskiego) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, w wyniku kontroli konserwatorskiej na terenie dzi

kiej piaśnicy na krawędzi doliny Neru, przeprowadzone w dniach od 11 do 22 czerwca przez 

mgr. Błażeja Muzolfa (Muzeum Archeologiczne i Emograficzne w Łodzi). Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 4,5 ara. 

Zlokalizowanych zostało l3 grobów pewnych i l prawdopodobny (w tej liczbie uwzględ

niono 2 groby pozyskane wcześniej przez pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz 2 pozyskane po zakończeniu badań, w trakcie dalszego niszczenia stanowi

ska). Zidentyfikowano: grób skrzynkowy, grób jamowy podbrukowy, 2 groby popielnicowe 

(w tym l w obudowie kamiennej), 6 grobów podkloszowych (w tym l symboliczny), 2 do

mniemane jamowe i l zniszczony całkowicie. Na ich wyposażenie składała się głównie cera

mika, jedynie w dwóch grobach wystąpiły zabytki z brązu w postaci szpili o łabędziej główce 

i fragmentu szpili ze spiralnie zwiniętą tarczką. Poza tym odkryto kilkadziesiąt obiektów osad

niczych starszych niż groby. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnologicz
nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Pracach i Materialach Muzeum Ar

cheologicznego i Emologicznego", Seria "Archeologia", nr 40, 1997/ 1998. 
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cmentarzysko kultury pomorskiej (okres halsztacki D
2

- okres lateński B
1
) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone wiosną przez mgr. Marka Aorka (Katedra Ar

cheologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. 

Drugi sezon badań. Stanowisko odkryte w trakcie prac polowych jesienią 1988 r., badane 

ratowniczo w 1994 r. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 85 m2• 

Szacuje się, że między 1988 a 1996 r. na stanowisku zniszczonych zostało około 10 gro

bów przez przypadkowych "odkrywców". W 1996 r. w centralnej części stanowiska wyeksplo

rowano 3 groby (nr nr 6, 7, 8 wg numeracji ciągłej, stosowanej od 1994 r., kiedy to w różnych 

częściach stanowiska odkryto 5 grobów podkloszowych w obstawach kamiennych). Groby 

nr 7 i 8 były grobami popielnicowymi, składającymi się jedynie z popielnicy z kośćmi i na

krywającej ją misy. W przeciwieństwie do odkrytych poprzednio, nie miały one obstaw ka

miennych. Grób nr 6 był grobem zbiorowym w obstawie kamiennej. Tworzyły go 2 groby 

podkloszowe (6a, składający się z popielnicy nakrytej misą i klosza, oraz 6b, którego popiel

nica nakryta była trzema kolejno nałożonymi na siebie kloszami) i grób 6c, w którym nakry

ta misą popielnica obłożona była kilkoma fragmentami dużego klosza. Między nimi oraz 

wśród kamieni obstawy znajdowało się co najmniej 10 naczyń zachowanych w całości bądź 



Koszanowo, st. 2, 
gm. Pniewy, woj. poznańskie 

KOZŁÓW, st. 22, 

gm. Parysów, 

woj. siedleckie, 

AZP 62-73/20 

Krajnik Górny, st. 30, 

gm. Chojnia, woj. szczecińskie 

KRAKÓW·Bieianów, st. 20, 

AZP 103-57/20 

Kraków-Kurdwanów, st. 12 

KRAKÓW-Nowa Huta

Wyciąże, st. 5, 
AZP 102-58/4 

w dużych fragmentach, w tym część celowo rozbitych i noszących ślady wtórnego przepale

nia. W dwu przypadkach w większych naczyniach znajdowały się mniejsze. Całość otaczała 

zwarta obstawa kamienna o średnicy około 130 cm i wysokości 100 cm. Odkryte groby, po

dobnie jak te z 1994 r., należy datować na H-Ill fazę kultury pomorskiej, tj. okres halsztacki 

0 2 - okres Lateński B1• 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Tarnobrzegu. Wyniki badań 

zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 

Badania zakończono. 

patrz: neolit 

grób popielnicowy kultury grobów kloszowych (okres lateński) 

Badania interwencyjne, przeprowadzone 12 Listopada przez mgr Agnieszkę Martyniuk 

(PSOZ Siedlce). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Fojedynczy obiekt odkryty podczas prac ziemnych przy budowie linii gazociągu Parysowo

Kozłowo. Fakt odkrycia został zgłoszony przez Komendę Policji w Garwolinie, po zatajeniu 

go przez inwestora (Urząd Gminy w Parysowie). 

W chwili podjęcia badań widoczna była 1/3 jamy w przekroju poprzecmym po linii północ

południe. Zachowana część jamy grobowej miała średnicę 1,15 m, głębokość 0,60 m, jej strop 

znajdował się na głębokości 0,40 m. Wypełniska barwy ciemnożółtej , miejscami szarobrązo

wej, słabo odcinało się od podłoża. W chwili interwencji w jamie nie stwierdzono zalegania 

materiału zabytkowego, ceramikę pozyskano z dna zalanego wodą wykopu, z hałdy i z depo

zytu policyjnego (ułamki klosza oraz fragmenty naczynia o wygładzanej powierzchni, zdobio

nej ornamentem rytym). W profilu dalszej części wykopu nie stwierdzono śladów innych 

obiektów archeologicznych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach. Wyniki badań zo

staną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeolo

gicznego", t. XVIII, 1997. Badania zakończono. 

patrz: neolit 

ślad osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

osada neolityczna 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

ślad osadnictwa kultury przeworskiej? (młodszy okres przedrzymski - okres wpły-

wów rzymskich) 

ślad osadnictwa nowożytnego (XV-XVI w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 50m2
• 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 lipca do 30 sierpnia przez dr 

Małgorzatę Kaczanowską (Muzeum Archeologiczne w Krakowie Oddział w Nowej Hucie). 

Finansowane przez PSOZ. Dziesiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 200 m2
• 

Odkryto 21 obiektów, pochówek zwierzęcy, 7 dołków pasłupowych i wkop współczesny. 

Trzy obiekty zawierały materiał z okresu neolitu, dwa z epoki brązu. Najwięcej, bo 5 obiek

tów związanych było z okresem lateńskim, 3 zaliczono do okresu wpływów rzymskich, rów

nież 3 - do okresu wczesnego średniowiecza . Materiału z sześciu obiektów nie udało się 
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Kraśniaa Wola, st. l, gm. ................ ..,11\1 

Mazowiecki, woj. warszawskie 

Kucerz, st. 12, 
gm. Lubanie, woj. włocławskie 

Kurowo, st. 4, 5, 6, 
gm. Gazdowo, woj. płockie 

ł<~e~. st. 2, 
gm. Rychliki, woj. elbląskie 

Legionowo, st. VII, 
gm. loco, woj. warszawskie 

lepsze, st. 20, 
gro. Zakrzewo, woj. włocławskie 

psze, st. 24, 
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

ipnica, st. 21, gm. Szamotuły, 

woj. pomańskie - patrz: neolit 

Lubieszewo, st. 2, gm. Nowy 
Dwór Mazowiecki, woj. elbląskie 

łANY MAŁE, st. 16, 

gm. Żarnowiec, 
woj. katowickie, 

AZP 95-42/43 

zaklasyfikować do żadnego z tych okresów. Obiekty zawierały wszystkie kategorie zabytków 

(kamienie, krzemienie, metale, ceramikę, przedmioty gliniane, kości, polepę, żużel). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych Nowej Huty". 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

obozowisko mezolityczne 

osada kulrury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

osada wczesnośredniowieczna (VIII?-IX-X w.) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone przez mgr Edelgardę Fołtyn i E. M. 

Fołtyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Drugi sezon badań. Pierwsze ratownicze badania wykopaliskowe zostały prze

prowadzone na stanowisku w 1937 r. W sezonie 1996 przebadano obszar na południe od 

odkrytych w 1937 r. obiektów kultury łużyckiej i z wczesnego średniowiecza, o powierzchni 

90m2
, stosując metodę małych sondaży i szurfów. 

Poniżej brunatnego, miejscami wielodzielnego humusu o miąższości do 80 cm, zalegał 

osad stokowy w postaci zglinionego piasku, przeobrażonego glebowo i przemieszczonego na 

wtórne złoże w wyniku ruchów stokowych, prawdopodobnie związanego ruchu mas lub soli

flukcji związanej. Osad ten pokrywał piaski zglinione barwy żółtawej lub szarobrunatnej, 

lokalnie zastąpione przez piaski i żwiry silnie zażelazione. Odkryto 2 obiekty kultury łużyc

kiej. Obiekt nr l, o bliżej nieokreślonej funkcji, był małą, nieckowatąjamą o średnicy 40 cm 

i głębokości 14 cm. Zawierała ona 8 ułamków naczyń. Powyżej jamy, w poziomie humusu, 

znajdowało się skupienie nr l cerarniki łużyckiej (82 fragmenty pochodzące z jednego naczy

nia). Obiekt nr 2 to pozostałości paleniska ułożonego zgodnie z kierunkiem północny za

chód - południowy wschód i zagłębionego w podłoże do 20 cm. W stropie palenisko miało 

zarys prostokąta ( 110 x ok. 140 cm, na głębokości 10 cm - 100 x 120 cm), natomiast w spągu 

przybierało kształt nieregularnego kwadratu (długość boku 90 cm). Skonstruowane było z gła

zów i głazików różnych rodzajów skał, m.in. z otoczaków granitowych o czaszowatym ksztaJ.. 



cie. Ścianki boczne jamy paleniskowej wylepione były gliną. W wypełnisku jamy, głównie -c{ 
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w części północno-zachodniej, oprócz kamieni zalegały duże ilości węgli drzewnych, popiołu 
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i spalenizny, przemieszane z osadem zglinionego piasku; odnotowano też przepalone okru- ·N 
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chy granitu. Znaleziono w nim 6 fragmentów naczyń kultury łużyckiej, przepalony krzemien- ~ 

o 
ny odłupek i okruch porfiru z powierzchnią intencjonalnie (?) gładzoną. Nie rozpoznano 
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warstwy kułturowej - o jej istnieniu, choć nie jest to pewne, może świadczyć wyjątkowa -c{ 

z 
miąższość warstwy humusu, wyraźnie wielodzielnego w jednym z wykopów. Ogółem pozy-
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skano 494 ułamki naczyń (490 kultury łużyckiej i 4 wczesnośredniowieczne), 18 grudek po- u 

lepy, 12 wyrobów krzemiennych, okruchy skalne ze śladami obróbki i bez, 3 ułamki kości, 5 
~ 

bliżej nieokreślonych wyrobów żelaznych, bryłki żużla i żelaza oraz grudy gliny. Ceramikę 

kułtury łużyckiej cechuje wyraźne zróżnicowanie, jakkolwiek dominują fragmenty form gru-

bościennych, o chropowaconej lub szorstkiej, czasem gładzonej powierzchni zewnętrznej. 

Wyróżniające się zabytki krzemienne to: 2 rdzenie o pokroju mezolitycznym, 7 odłupków, 

odpadek charakterystyczny i 2 okruchy. 

Badania powinny być kontynuowane. 

ł.ąkocin, st. l, patrz: środkowa i późna epoka brązu 

gm. Inowrocław, woj. bydgoskie 

Malanowo, st. II, patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

gm. Brochów, woj. warszawskie 

Marki, st. XXVI, patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

gm. loco, woj. warszawskie 

MICHALICE, st. 15, osada z końcowej fazy kultury łużyckiej lub kultury pomorskiej (wczesny lub środ-

gm. Namysłów, kowy okres lateński) 

woj. opolskie, Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 27 czerwca przez 

A:n 80-35/97 mgr. Klemensa Macewicza (PSOZ Opole), z udziałem mgr mgr Krzysztofa Spychały i Artura 

Rapińskiego. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Narnysłowie i PSOZ. Drugi sezon 

badań. 

Stanowisko położone jest w miejscu dzikiej eksploatacji piasku, następnie przekształco-

nym w wysypisko śmieci, które planuje się poddać rekultywacji. 

Odsłonięto 19 obiektów, w tym jeden prawdopodobnie mieszkalny. Pozostałe obiekty to 

jamy zasobowe i o nieokreślonej funkcji. Wszystkie zalegały pod wysokimi hałdami humusu, 

spiętrzonego podczas eksploatacji piasku, oraz nawiezionych śmieci. Inwentarz ruchomy skła-

dał się głównie z fragmentów naczyń i polepy, maleziono też kamienny rozcieracz. 

l 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Opolu. 

Badania będą konty-nuowane. 

MILEWO, st. 9, cmentarzysko kułtury pomorskiej (okres halsztacki D / okres lateński) 

gm. Nowe, Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Józefa Łosia i Wojciecha Kucz-

woj. bydgoskie, kowskiego. 

AZP 2644/- Odkryto groby skrzynkowe. 

Mirocin, st. 78, gm. Koźuchów patrz: środkowa i późna epoka brązu 

woj. zielonogórskie 

MNISZEK, st. 15, ślad osadnictwa neolitycznego 

gm. Wieniawa, osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

woj. radomskie, osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

AZP 75-65/- Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową zbiornika retencyjnego "Doma-

niów", przeprowadzone przez mgr Joannę Borowską (Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Założono 2 wykopy o wy-

miarach 5 x 10 m: l w centralnej części stanowiska i II na północnym skraju. Przebadano 

powierzchnię 100m2
• 
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W wykopach natrafiono na warstwę kulturową i 5 obiektów o charakterze jam osadni· 

czych. Spośród kilkunastu krzemieni znalezionych w wykopie l na uwagę zasługuje fragment 

gładzonej siekiery neolitycznej z krzemienia świeciechowskiego. Na największe skupisko ce

ramiki, polepy i żużlu natrafiono także w wykopie l. Ceramika ta jest bardzo mocno rozdrob

niona i zawiera mało charakterystycznych elementów. Można ją datować na okres wpływów 

rzymskich. Niektóre fragmenty mogą być związane z późną fazą kultury łużyckiej. 

Badania nie będą kontynuowane. 
: l 1 11 - _ • r _ -, -
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Namysłów, st. 27, patrz: środkowa i późna epoka brązu 

gm. loco, woj. opolskie 
·-·· •. l ·~~ .J --. 

Nowaki, st. 18, gm. Pakosławice, 

woj. opolskie 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

. l ----;- l l -'· l l-. =· . --; •·a..~ 

OLESNQ.WALCE, st. 16, 
gm. Olesno, 

woj. częstochowskie, 

AZP 85-41/15 

Ołdaki, st. 6, 
gm. Rzekuń, woj. ostrołęckie 

Otorowo, st. 41, 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Wojciecha Ło

naka (Uniwersytet Opolski- Młodzieżowe Koło Integracji Europejskiej). Finansowane przez 

Uniwersytet Opolski. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię około 2 arów. 

Odsłonięto 15 obiektów, w większości grobów szkieletowych kultury łużyckiej. Zarysy 

jam grobowych były czytelne tylko w części grobów. Niektóre groby miały kamienne obstawy. 

Jamy grobowe były na ogół zabezpieczone brukarni kamiennymi. Szczątki kostne nie zacho

wały się ze względu na podwyższoną kwasowość gleby, jedynie w grobie 103 obok spiralki 

z drutu brązowego odkryto 4 pary zębów trzonowych, a właściwie samo szkliwo, bowiem 

zęby uległy rozpuszczeniu. W grobach wystąpiły typowe zestawy naczyń: garnek, misa, czer· 

pak (stan zachowania ceramiki był bardzo zły), pozyskano też przedmioty metalowe: żelazną 

otwartą bransoletę o pogrubionych końcach oraz 2 żelazne zamknięte nagolenniki. Ewene· 

mentern było odkrycie umba tarczy, datowanego na 2 połowę II w. n.e., zachowanego w do

brym stanie, z wyjątkiem półkolistego zwieńczenia, które przetrwało we fragmentach. Umbo 

znajdowało się na głębokości około 60 cm. Pomimo starannych poszukiwań, trzeba je uznać 

za znalezisko Luźne. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Opolskim, dokumentacja w PSOZ w Opolu. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neoht 

• - l ~: .- .... - ........ •. ·-·:~,"l~·~"' .. ~·-·· - ~ - -..._ •t..•'- .. l-·-·~ 11 l l ·. 

PAPROTKI KOWNIA, st. 41, 
gm. Miłki, 

woj. suwalskie, 

AZP 21-73/73 

osada kułtury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury bogaczewskiej (okres wpływów rzymskich - okres wędrówek ludów) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 lipca do 11 sierpnia przez mgr 

mgr Małgorzatę Karczewską i Macieja Karczewsklego (Instytut Historii Uniwersytetu War· 

szawsklego Filia w Bałymstoku, Muzeum Okręgowe w Suwalkach i Urząd Gminy w Miłkach). 

Finansowane przez Instytut Historii UW Filia w Bałymstoku, Muzeum Okręgowe w Suwał

kach i Urząd Gminy w Miłkach. Trzeci sezon badań. Założono 4 wykopy (VI, Yll, Vlll, IX

utrzymano ciągłość numeracji z poprzednich sezonów). Wykopy: VI (21,95 m2), VII (102,25 

m1), VIII (100 m1) zlokalizowano w centralnej części cypla, na którym znajduje się stanowi· 

sko, w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu V z 1995 r. Wykop IX (25 m2) wytyczono w części 

północno-wschodniej, na północ od wykopu N z 1995 r. Łącznie przebadano powierzchnię 

249 m2
, z czego całkowicie wyeksplorowano 74m2• 

W wykopach VI, VII i IX odkryto 32 obiekty, które wiązać można z wczesną epoką żela· 

za, okresem wpływów rzymskich i okresem wędrówek ludów. Trzydzieści to jamy gospodar· 

cze o zróżnicowanej funkcji (obiekty: 13, 14, 25,26 w wykopie VI i 10, 15-24,27-41 w wy· 

kopie VII). Odkryty w 1995 r. w północnej części wykopu N obiekt 5, zinterpretowany jako 



PARZNIEW, st. VI, 
ul. Krótka 2 (działka 103), 
gm. Brwinów, 
woj. warszawskie, 

AZP 58-64/21 

"rozległe, wybrukowane kamieniami palenisko", po wyeksplorowaniu dalszej części wypełni

ska okazał się rozległą, płytką jamą o zarysie zbliżonym do prostokąta i niemożliwej do usta

lenia funkcji. Całkowicie przebadano wypełniska obiektów: 10, 15, 16, 17, 21, 32 i 34, nato

miast obiekty: 18-24, 27-31, 33, 35-41 zostały zadokumentowane na poziomie stropów 

wypełnisk i, po zabezpieczeniu, pozostawione do następnego sezonu. Ciekawy okazał się 

obiekt 5 w wykopie IX, którego wypełnisko wyeksplorowano częściowo. Zalegało ono pod 

warstwą kułturową o miąższości do około 45 cm. Rozkład ilościowy, wielkość i stopień zero

dowania odkrytej w niej ceramiki wskazują, że górna część tej warstwy uformowała się w wy

niku napłynięcia warstwy kulturowej z wyższych partii stanowiska. Wypełnisko o średnicach 

5,5 i 3 m tworzył ciemnoszarobrunatny piasek, pod którym zalegała warstwa szarej gliny z licz

nymi węglami drzewnymi, pozbawiona materiału zabytkowego. Miąższość tej warstwy wyno

siła 20-30 cm, przy czym maksimum osiągała w niewielkich przegłębieniach w niemal rów

nym, płaskim spągu. Miąższość wypełniska obiektu 5 wraz z warstwą szarej gliny nie przekra

czała 65 cm, a bez niej wynosiła około 30 cm. W wypełnisku znaleziono dużą ilość ceramiki 

i fragmentów kości zwierzęcych oraz liczne, różnej wielkości kamienie, które nie tworzyły 

regularnych układów. 

Na wschodnim i południowo-wschodnim skraju obiektu, poza zasięgiem szarej gliny, od

słonięte zostały dwie rozległe jamy posłupowe o średnicy 50 cm i głębokości 30-50 cm. Osa

dzone w nich słupy, które u podstawy wzmocnione były kamieniami oraz niestabilnym pod

łożem (sypki piasek), mogły wspierać jednospadowy dach obiektu. Nie natrafiono w nim na 

duże ilości polepy, które można by wiązać z konstrukcją ścian - być może były one, przynaj

mniej częściowo, wzniesione z kamieni, których znaleziono znaczną ilość. Na podstawie od

krytych w obiekcie 5 fragmentów ceramiki o prosto ściętych wylewach, można go datować 

na wczesną epokę żelaza i wiązać z kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich. Interesujące by

ły również obiekty: 10 (wykop VII), 13 (wykop VI), 32 i 34 (wykop VII). Obiekt 10 to rozle

gła , kolista, płytka jama o wymiarach 114 x 120 cm i głębokości 45 cm. Górną część jej 

wypełniska tworzyła zbita warstwa polepy przemieszanej z fragmentami przepalonej cerami· 

ki i kości zwierzęcych oraz licznymi szczątkami ryb. Obiekt 13, o wymiarach 100 x 108 cm, 

głębokości 54 cm, stanowił relikt jamy do gotowania i pieczenia, o czym świadczą: intensyw

nie czarne wypełnisko przesycone węglami drzewnymi, fragmenty naczyń glinianych i kości 

zwierzęcych oraz dużych rozmiarów kamień, zbliżony kształtem do prostopadłościanu, o wy

raźnie wygładzonej większej z podstaw, który prawdopodobnie stał pierwotnie na mniejszej 

z podstaw na bruku kamiennym, znajdującym się w północno-zachodniej części jamy. Obiekty 

32 i 34 to pozostałości jednej jamy zasobowej, przy czym jamą właściwą był obiekt 32 o wy

miarach 109 x 111 cm i głębokości 80 cm, a przylegający do niego od południa obiekt 34, 
o wymiarach 122 x 126 cm i głębokości 32 cm, tworzył rodzaj wejścia. Dno jamy wyłożone 

było gliną ze śladami działania ognia. W górnej części wypełniska obiektu 32 natrafiono na 

3 kamienie żarnowe od żaren nieckowatych, 3 rozcieracze i kamień z wygładzoną powierzch

nią. W wypełniskach wszystkich jam gospodarczych natrafiono na fragmenty ceramiki i po

lepy, a w większości również na szczątki ryb i kości zwierzęcych. Rodzaj odkrytych w nich 
zabytków świadczy o tym, że po utracie swej pierwotnej funkcji wszystkie traktowane były 

jako jamy odpadkowe. Pozyskana z nich ceramika pozwala je datować na okres wpływów 

rzymskich i okres wędrówek ludów oraz łączyć z kulturą bogaczewską. 

Materiały po opracowaniu przekazane zostaną do Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko i osada (?) kułtury łużyckiej (III okres epoki brązu) 

osada kultury grobów kloszowych (okres lateński) 

osada hutnicza kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 24 wrze

śnia przez mgr. Marka Piotrowskiego (PSOZ Warszawa). 

Stanowisko odkryte podczas badań powierzchniowych prowadzonych przez Stefana Woydę 

w 1971 r. było weryfikowane w 1985 roku. W sezonie 1996 w miejscu planowanej zabudowy 

założono wykop nr I na planie poszerzonego prostokąta (4,5 x 6 + 3,5 x 4,3 m) i przeprowa-
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dzono nadzór archeologiczny w trakcie kopania dołu pod szambo (2 x 3 m) - wykop nr II. 

Łącznie przebadano powierzchnię 50m2
, dochodząc do 1,4-1,65 m od poziomu terenu. 

Wykop nr II, którego powierzchnia została niemal dokładnie wpasowana w stare doły 

śmietniskowe, ze względu na znaczną destrukcję warstw nie przyniósł żadnych danych ar

cheologicznych - znalezione w nim nieliczne fragmenty ceramiki nowożytnej i cegły palców

ki znajdowały się na złożu wtórnym, potwierdzając wszakże średniowieczny rodowód osa

dy. Z wykopu nr II uzyskano 71 kg materiałów zabytkowych (łącznie z żużlem i fragmentami 

polepy), głównie ceramikę. Znaleziono w nim 6 zabytków wydzielonych oraz zlokalizowano 
10 obiektów archeologicznych i tzw. jamę C (obiekt 3), który okazał się krawędzią warstwy 

ciemnobrązowej ziemi, zalegającej na różnych poziomach. Większość obiektów grupowala 

się w pasie środkowym (od 2 do 6 m). Część północną i południową wykopu pokrywała 

cienka warstwa pierwotnego humusu bez widocznych obiektów. Calec zalegał w całym wyko

pie na prawie jednakowej głębokości- od 0,60 do 0,70 m. Trzy obiekty (5, 9 i 10) były 

zagłębionymi w nim dołami o głębokości 60 cm. W obiektach 9 i 10 zaobserwowano jedno

litą, nie przemieszaną warstwę czarnobrązowej ziemi bez zabytków archeologicznych - są to 

być może naturalne zagłębienia terenu wypełnione humusem. W dnie obiektu 5 pod warstwą 

brązowej ziemi znajdowała się warstewka żółtego piasku przemieszanego z brązową ziemią -

znaleziono w niej fragmenty naczynia zasobowego i żużel, który mógłby sugerować późniejszy 

rodowód tego obiektu. Obiekt 6 - lejowata jama w calcu, obiekt 11 - ślad po palu oraz 

widoczny w profilu północnym wkop wypełnione były szarym, przemieszanym piaskiem bez 

zabytków, który stanowi warstwę niwelującą, nasypową (?), występującą miejscami w całym 

wykopie, zwłaszcza w jego części północnej i środkowej, gdzie zaobserwowano szczególną 

koncentrację obiektów. W warstwie kułturowej z pierwszej fazy użytkowania terenu Qaśniej

sza, przemieszana, brązowa ziemia) zalegały odłupki krzemienne, rozcieracz (gładzik) kamien

ny- P-W/ 96/ 2, naczynie sitowate- P/ 96/ 8 i większość fragmentów naczyń zasobowych. 

Zastanawiający był całkowity brak kości zwierzęcych. Obiekt 2, zagłębiony do l, 65 m od 

powierzchni terenu (80 cm od stropu calca), był jamą śmietniskową, wypełnioną nakładają

cymi się na siebie warstewkami spalenizny i piasku, w których znaleziono około 200 frag· 

mentów ceramiki (w większości dużych fragmentów naczyń zasobowych), polepę (w tym frag

menty z odciśniętymi śladami desek), kilka żużli, a także dwie łyżwy kościane - P-W / 96/ 6. 

Obiekt l - zagłębione w calec do około 40 cm palenisko - dostarczył fragmentów naczyń 

zasobowych i cienkościennych, drobnych kości zwierzęcych i żużli. Obiekt 7 - płytka (15 

cm), owalna jama, wypełniona była czarno-brązową, tłustawą ziemią z kilkoma fragmentami 

dużego naczynia zasobowego i żużlem. Najbardziej intrygujący był obiekt 8, w postaci kloca 

polepy o wysokości ponad 20 cm, posadowiony na warstewce szarego piasku przemieszanego 

z drobną polepą i kamieniami, bardzo twardy z zewnątrz, wewnątrz wypełniony kamieniami 

i pokruszoną polepą z delikatnymi śladami spalenizny. W polepę wbudowane były kamienie 
(m.in. rozcieracz- P-W/ 96/ 3) oraz duże fragmenty naczyń zasobowych. Znaleziony w nim 
materiał ceramiczny był jednolity, nie zarejestrowano żużli. Obiekt 4 - prawdopodobnie 
studnia o średnicy około 140 cm i plecionkowej konstrukcji ścian- wypełniony był przemie

szanymi warstwami ze śladami spalenizny. Jego chronologia nie jest określona, ponieważ 

nieliczne znalezione tu zabytki (3 fragmenty czernionej czarki, masywny gwóźdź żelazny 

o prostokątnym przekroju- P-W/ 96/ 5 i odłupek krzemienny- P-W/ 96/ 4) pochodzą z war
stwy zasypowej, ciemnobrązowej ziemi. Jedynie w północnej części odcinka 2 wystąpiła warstwa 

ciemnoszarego piasku z dużą ilością spalenizny, fragmentami polepy i znaczną ilością zabyt

ków ceramicznych, wyglądająca jak duże, rozwleczone palenisko. 

Chronologia stanowiska jest na razie trudna do ustalenia. Wstępnie można stwierdzić 

duże podobieństwo naczyń do schyłkowych form kułtury łużyckiej , a także do kułtury gro

bów kloszowych; z osadami kultury łużyckiej kojarzy się też inwentarz zabytków wydzielo

nych. Chropowacenia, obmazywania, plastyczne listwy, dołki pod krawędziami, ornament 

dołkowy naczyń zasobowych sugerują chronologię halsztacko-lateńską, zaś pionowe, skośne 

i poziome kreski wykonane grzebieniem garncarskim oraz schropowacenie części przyden

nych i wypukłości brzuśca - późnolateńską bądź okresu wpływów rzymskich. Elementami 

osadnictwa produkcyjnego kultury przeworskiej były fragmenty żużli dymarkowych, grudki 

wytopionego żelaza , a także niektóre formy ceramiczne, zwłaszcza naczyń cienkościennych. 

Zalecany jest szczególny nadzór archeologiczny. 



fPAWWWICE, st. l, cmentarzysko kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 4: 
N 

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 do 4: gm. Michałów, -' 
UJ 

woj. kieleckie, 28 sierpnia przez mgr. Andrzeja Matogę (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowa- N 

4: 
AZP 93-61/7 ne przez PSOZ Kielce i Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Piąty sezon badań. Przebada- ~ 

o 
no powierzchnię 60 m2 w rejonie dzikich wybierzysk piasku w północno-wschodniej części 0... 

UJ 

stanowiska. 4: 
z 

Odkryto 3 groby ciałopalne (nr nr 57-59- kontynuacja numeracji z sezonów 1980- (./) 
UJ 
N 

1983). Jeden, uszkodzony przy wybieraniu piasku, był prawdopodobnie popielnicowy, pozo- u 

stałe można zaliczyć do grobów bezpopielnicowych, jak dotąd najliczniejszych na stanowisku 
~ 

Obiekty składały się z dużej, owalnej jamy grobowej, zorientowanej wzdłuż linii północ-

południe, i nakrywającego ją nieregularnego bruku kamiennego. Przepalone kości złożone 

były na dnie jamy. W skład naczyń przystawnych wchodziły: wazy, garnki jajowato-beczułko-

wate, misy, czerpaki oraz placki gliniane. Wystąpiły też przedmioty brązowe przemieszane 

z resztkami kości. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

PĄGóW, St. E, ślad osadnictwa kultury ceramiki sznurowej 
gm. Wilków, osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

woj. opolskie, osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

AZP 79-34/- Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Artura Ra-

pińskiego (PSOZ Opole), konsultowane przez mgr mgr Klemensa Macewicza i Krzysztofa 

Spychałę. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zlokalizowane przez 

A. Rapińskiego i K Spychalę w trakcie rozpoznawczych badań powierzchniowych w 1995 r. 
W sezonie 1996 przebadano powierzchnię około 100 m2• 

W 1995 znaleziono ułamki naczyń glinianych i bryłki żużla, datowane na późny okres 

wpływów rzymskich. W 1996 r. odkryto 15 obiektów osadniczych, m.in. piec lub palenisko 

służące do wypału ceramiki, prawdopodobnie mieszkalny obiekt o konstrukcji naziemnej 
oraz 6 śladów po dołkach posłupowych. Pozyskano kilkaset ułamków naczyń glinianych, 

zarówno lepionych ręcznie, jak i toczonych na kole, ułamki placków glinianych, kilkanaście 

ciężarków tkackich zachowanych w całości bądź we fragmentach, przęślik, fragment osełki 

i płytki szlifierskiej, gładzik (?), fragmenty żużli, 3 nieokreślone przedmioty żelazne i mały 

wiór krzemienny. Wstępna analiza materiału zabytkowego pozwala wydzielić dwi.e fazy fun-

l 
kcjonowania osady: najpierw użytkowana była ona przez ludność kułtury łużyckiej w okresie 

halsztackim C, potem przez ludność kułtury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich D. 

W warstwie ornej znaleziono też sercowaty grocik krzemienny kultury ceramiki sznurowej. 

Badania zakończono. 

1 Petrykozy, st. 6, gm. Białaczów, patrz: wczesne średniowiecze 

woj. piotrkowskie 

1 PłĄCHAWY, st. 25, osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

gm. Płużnica, ślady osadnictwa starożytnego 

woj. toruńskie, Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, prze-

AZP 33-44/117 prowadzone w pażdzierniku przez mgr. Jacka Bojarskiego (Instytut Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-

ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Wyeksplorowano 18 wykopów sondażowych o wy-

miarach 0,5 x 0,5 m każdy, łącznie przebadano powierzchnię 9m2
• 

Tylko w dwóch sondażach odkryto resztki nawarstwień kulturowych w postaci warstwy 

szarożółtego iłu o miąższości 20-25 cm, z której pozyskano jeden fragment ceramiki pradzie-

jowej. Ponieważ stanowisko jest położone w całości na trasie projektowanej autostrady, mi-

mo znacznego zniszczenia i niewielkiej wartości zostało zakwalifikowane do szerokopłaszczy-

znowych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem inwestycji. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania będą kontynJ!OWane. 
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POKRZYWNICA, st. 2, 

gm. Pawłów, 

woj. kieleckie, 

AZP 84-68/142 

osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Bartłomieja Konieczne

go. Finansowane przez inwestora - Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Drugi sezon badań. 
. · _ • _ · .. ·-1~ • .,.. • r.•)~•.-p-r:~'~- - - ._ -. - - _ . -

Polanowice, st. l, 
gm. Gubin, woj. zielonogórskie 

Popławy, st. 14, 
gm. Brańsk, woj. białostockie 

PROSZKOWA, st. l, 
gm. Wołów, 

woj. wrocławskie, 

AZP 74-26/62 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

:~r:~~rt:-· .-1 -· • •• _ . • , 

cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki C) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Joannę Domańską (Mu

zeum Archeologiczne we Wrocławiu). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przeba

dano powierzchnię około 2 arów. 
Odsłonięto 32 groby (nr nr 133-164). Wyróżniono 11 grobów ciałopalnych popielnico

wych czystych, 3 zniszczone, 12 grobów z jamami, w tym kilka z resztkami stosu, oraz 7 po

chówków-kenotafii. Te ostatnie zalegały w niewielkiej odległości od siebie, w piasku bądź 

w jamach grobowych. Część grobów miała obstawę kamienną, nieliczne obsypane były sko

rupami. W wyposażeniu znajdowało się 16 przystawek. Wyroby z żelaza (noże, szpile, kółko) 

oraz z brązu (naszyjnik, kółko) znaleziono w l/4 pochówków. Mniej licznie reprezentowana 

była ceramika malowana, wydobyta tylko z pięciu grobów. Część cmentarzyska badana 

w 1996 r. wydaje się starsza od przebadanej w poprzednich sezonach. Sugestię tę zdaje się 

potwierdzać ceramika z cechami V okresu epoki brązu oraz miseczki malowane - forma 

znana już z przełomu epoki brązu i okresu halsztackiego. 
• • • • : •• •• l • . ' .• ·, _. :_;t,._:-:- .•.:ł. ':"ł: .: • • • . -

PRUSZKÓW, st. VII, 
gm. loco, 
woj. warszawskie 

AZP 58-64/11 

Przystanki, st. 12 (GAZ 115), 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

osada kułtury łużyckiej (okres halsztacki) 

osada hutnicza kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 

rzymskich, faza AjB) 
cmentarzysko kułtury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, faza B) 

osada wczesnośredniowieczna (XII-XIll w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone 27 kwietnia i od l do 20 września 
przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and Art Warszawa, na zlecenie PSOZ). Finan

sowane przez inwestora prywatnego. Drugi sezon badań. Badania prowadzono w południo

wej części stanowiska (w granicach działek nr ew. 117 i 475 przy ul. Inżynierskiej). Łącznie 

przebadano powierzchnię 3 arów. 

W miejscu tym na początku XX w. istniało niewielkie wyniesienie, na którym podczas 

wybierania piasku dokonywano przypadkowych odkryć. Obecnie w czterech wykopach na

trafiono pod warstwą piaszczysto-żwirowego humusu na calec oraz liczne wkopy współcze

sne. Brak było jakichkolwiek śladów warstwy kulturowej i materiałów zabytkowych. Prawdo

podobnie ta część stanowiska została całkowicie zniszczona w przeciągu ostatnich kilkudzie

sięciu lat. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo

wieckiego w Pruszkowie. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

. -." - - ;-::- "l' .. •. -,. - .. :. , .. --.:; -. •--: .. . . . 

PRZYSTANKI, st. 16 

(GAZ 111), 
gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-22/15 

osada kułtury łużyckiej/kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu Rosja-Niemcy, przeprowadzone 

przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego przy współpracy Wiktora Kudry (Ośrodek Naukowo

Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPoł Gaz SA. w Warsza

wie. Drugi sezon badań. W ramach wykopu o wymiarach 220 x 2,8 m przebadano powierzch

nię 616 m1. 



Puck, st. 15, 

gm. loco, woj. gdańskie 

Pysmica, st. l, 
gm. loco, woj. tarnobrzeskie 

Radojewice, st. 29, gm. Dąbro

wa Biskupia, woj. bydgoskie 

W wyniku badań sondażowych odkryto 4 obiekty, z których pozyskano 12 przedmiotów 

kTzemiennych. 

Materiały z badań przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim 

PKZ sp. z o.o. w Poznaniu. 

Badania wykopaliskowe zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

' , • ·L._ _, \ , . -:- . . • • •, i , .• ... • - , ·• • _ - . ·•• • • ·, - ;_ - • • . 1 -•r.f 

Rakszawa, st. 12, 
gm. loco, woj. rzeszowskie 

Rejowiec, st. 2 (GAZ 234), 

gm. Skoki, woj. poznańskie 

Robertowo, st. 17, 
gm. Brudzeń Duży, woj. płockie 

ROMATOWO, ST. 2, 
gm. Mochowo, 

woj. płockie, 

AZP 45-53/26 

RUDA, st. st. 3-6, 

gm. Grudziądz, 

woj. toruńskie, 

AZP 32-44/st. st. 11-14 

patrz: neolit 

,t'.L,--' l '• ł' 1',.1..: l '11 • .~- • ' \',,l ~ ·;~· \' 'i,l .··•: 

patrz: wczesne średniowiecze 

- l l ', l" l l -- ' ·-' \r - l l - _,. ,· ' ' . :l ' 1 -'. ,.. ' l. L,' ,' .·- -, ,_ l 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kułtury łużyckiej lub pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

cmentarzysko kultury łużyckiej lub pomorskiej (okres halsztackiD-wczesny i środ

kowy okTes lateński) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem stanowiska przez intensywną 

orkę, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Andrzeja Tucholskiego (PSOZ Płock). Finanso

wane przez PSOZ i Urząd Gminy Mochowo. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 

200m2• 

Przebadano wschodni stok cypla wzniesienia oraz północną część stanowiska. Uchwyco

no północną granicę cmentarzyska ciałopalnego, rejestrując obecność trzech grobów popiel

nicowych (zniszczonych wskutek prac polowych i wykopu pod wapno). W tej części cmenta

rzyska zaobserwowano również nieokTeślony obiekt przypominający bruk kamienny, złożony 

z dwóch warstw otoczaków ułożonych jedna na drugiej, w rzucie poziomym w kształcie zbli

żonym do prostokąta o zaokTąglonym wschodnim boku. Kamienie stanowiące konstrukcje 

były silnie przepalone, podobnie jak około 20 centymetrowa warstwa pod nimi. Na powierzch

ni l wieńca kamiennego znajdowały się luźno rozproszone fragmenty ceramiki, ułamki kości 

ludzkich i węgle drzewne. Być może było to miejsce ciałopalenia. We wschodniej części sta

nowiska natrafiono na jeden obiekt wziemny (prawdopodobnie relikty półziemianki), we

wnątrz którego w wypełnisku odkTyto kilkadziesiąt fragmentów ceramiki charakterystycznej 

dla późnych faz kultury łużyckiej oraz duży fragment naczynia kułtury pomorskiej. 

Badania należy kontynuować. 

ślady osadnictwa kułtury późnej ceramiki wstęgowej, kułtury pucharów lejkowa-

tych i kultury amfor kulistych (schyłkowy neolit) 

osada z okresu halsztackiego i akTesu lateńskiego 

osada z okresu wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

osada późnośredniowieczna 

osada nowożytna 

Weryfikacyjno-sondażowe badania wykopaliskowe, w związku z projektowaną budową au

tostrady A-l, przeprowadzone w październiku przez mgr. Pawła Gurrawskiego (Instytut Ar

cheologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agen

cję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Stanowisko odkryte w 1981 r. 
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Ruda Tarnowska, st. l, 
,.Kopiec", 
gm. Wilga, woj. siedleckie 

RUSOCIN, st. 4, 
gm. Pruszcz Gdański, 
woj. gdańskie, 

AZP 14-44/38 

Rzeszotary, st. l, 
gm. Miłkowice, woj. legnickie 

Samborowo, st. X. 
gm. Ostróda, woj. olsztyńskie 

Sarnowo, st. 8, 

gm. Stolno, woj. toruńskie 

Sarnowo, st. 12, 

gm. Stolno, woj. toruńskie 

1Sarnowo, st. 15, 
gm. Stolno, woj. toruńskie 

1 Sękowice, st. 3, gm. Gubin, 

woj. zielonogórskie 

Sękowice, st. 7, gm. Gubin, 

woj. zielonogórskie 

1s· · 8 1emorua, st. , 

gm. Bobrowniki, 

lwoj. katowickie 

l 

l 

podczas prospekcji AZP, zostało podzielone na 4 stanowiska. W se.zonie 1996 stwierdzono, 

że nie ma podstaw do takiego podziału i łącznie przebadano 17, 25 m2 powierzchni w 69 

wykopach sondażowych. 

Nawarstwienia kulturowe to różnej miąższości warstwa ciemnoszarego piasku, zalegająca 

na większości obszaru stanowiska. W różnych częściach stanowiska pozyskano z niej nielicz.. 

ny ruchomy materiał zabytkowy, zróżnicowany chronologicznie. Cała powierzchnia stanowi

ska znajdująca się w kolizji z przebiegiem autostrady (9 ha) została zakwalifikowana do szero

kopłaszczyznowych badań wykopaliskowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika oraz w PSOZ w Toruniu. Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada produkcyjna z wczesnej epoki żelaza 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Olgierda Fel

czaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez Urząd Gminy w Pruszczu 

Gdańskim. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 500m2
• 

Pod 30-centymetrową warstwą orną, w warstwie geologicznej ciemnożółtego piasku, od

kryto 6 obiektów reprezentowanych przez jamy gospodarcze o średnicach od 1,5 do 2 m 

i miąższości do 40 cm. Wypełniska tworzył przeważnie piasek zwarty, drobnoziarnisty, zwę

gielkami drzewnymi barwy szaro brązowej. Inwentarz stanowiła ceramika grubościenna i schro

powacona oraz cienkościenna o powierzchni gładkiej, lśniącej. Łącznie odkryto około 350 

fragmentów naczyń datowanych na wczesną epokę żelaza. Zwraca uwagę fakt, że oprócz ma

łego fragmentu drucika żelaznego brak było przedmiotów metalowych - tego typu sytuacja 

charakterystyczna jest dla większości osad z wczesnej epoki żelaza przebadanych na terenie 

Pomorza Gdańskiego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania zakończono. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: mezolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 



gm. Stare Juchy, 

woj. suwalskie, 

AZP 23-76/-

Słup, st. 2, gm. Środa Śląska, 
woj. wrocławskie 

STALMIERZ, st. 3, 
gm. Chrostkowo, 

woj. włocławskie, 

AZP 41-49/40 

kurhan kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 

miejsce kultowe kultury bogaczewskiej (okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Marka Łapo (Muzeum Kul

tury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. 

Drugi sezon badań. W obrębie południowo-zachodniej ćwiarrki stanowiska założono 2 wy

kopy o łącznej powierzchni 12,5 m2• 

Zakończono eksplorację południowej części obiektu l - nieckowatej jamy o wymiarach 

3,4 x 3,7 m i maksymalnej miąższości 1,2 m, wypełnionej szaroczarną ziemią z piaszczystymi 

przebarwieniami oraz kamieniami. W południowej części jamy odkryto 49 fragmentów na

czyń kultury bogaczewskiej. W centralnej części pagórka, pod skupiskiem fragmentów na

czyń odkrytych w humusie, odsłonięto obiekt 2. Była to jama z płaskim dnem, o miąższości 

około 30 cm, w planie przy stropie lekko owalna (0,8 x l m), przy spągu zbliżona do prosto

kąta zorientowanego względem stron świata (0,5 x 0,8 m). Od strony północnej, zachodniej 

i południowej jama była otoczona dużymi kamieniami, posadowionymi na calcu. Jej wypeł

nisko stanowiła szaroczarna ziemia z drobnymi kamieniami, przemieszana z jasnożółtymi, 

piaskowo-żwirowymi przebarwieniami, układajacymi się w poziome warstewki. Pomimo iż 

w obiekcie 2 odkryto 154 fragmenty naczyń kultury bogaczewskiej, należy go utożsamiać 

z kamienną obstawą grobu kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, badanego w XIX w. przez 

Johannesa Heydecka. Młodsze zabytki (nie zauważone przez pierwszego odkrywcę?!) dostały 

się do starszego obiektu zapewne podczas zasypywania wykopu. W pierwszych wiekach n.e. 

stanowisko było najprawdopodobniej miejscem kultowych, bliżej nieokreślonych obrzędów 

ludności kultury bogaczewskiej, podczas których na pagórku potłuczono kilka naczyń zbliżo

nych morfologicznie do popielnic. Na jednym z brzuśców naczynia odkryto schematyczne, 

niespotykane dotychczas u Bałtów, wyobrażenie ryby złapanej na sznur (wędkę?). Brak kości 

i zabytków innych niż ceramiczne zdaje się wykluczać ówczesnąsepulkralną funkcję pagórka. 

Po dwóch sezonach badań 11 kurhan" został zrekonstruowany. W sumie odkryto 554 frag

menty naczyń. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorze

wie (nr inw. 5/ 97). Badania zostały zakończone. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

cmentarzysko kultury pomorskiej (kultury grobów kloszowych) z okresu lateńskie

go B
2
-C

1 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Sobczyka (Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku), konsultowane przez prof. Jadwigę Chudziakową. 

Finansowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz Urząd Wojewódzki we 

Włocławku. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 500m2• 

Odkryto 19 kolejnych grobów ciałopalnych, w tym: 9 grobów kloszowych pojedynczych, 

4 podwójne i l potrójny, 2 groby jamowe i 3 o nieokreślonym charakterze. Tylko 2 pojedyn

cze groby kloszowe miały wyraźnie zaznaczone jamy grobowe, pozostałe były czysto wkopane 

w piaszczysty calec. Nową jakością było pojawienie się w jednym z pojedynczych grobów klo

szowych dwóch przystawek oraz w podwójnym grobie kloszowym dwóch popielnic pod tym 

samym kloszem. W inwentarzach odkrywanych grobów wystąpiły metale (brąz, żelazo), nie 

posiadające jednak walorów datujących. Kilka grobów zawierało minimalne ilości szczątków 

ciałopalnych. Oprócz grobów na cmentarzysku odsłonięto również kilka bliżej nieokreślo

nych obiektów z brukiem kamiennym i nielicznym materiałem zabytkowym. 

Badania będą kontynuowane. 

l • l 'l ' ~ l - ' l ' l -'l l • ' '- l- '- l ,- • ·.l l ' l l -- ' 

STARY DIERZGOŃ, st. 3, 

gm.loco, 
woj. elbląskie, 

AZP 22-51/3 

grodzisko z wczesnej epoki żelaza 

Weryfikacyjno-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone 23 maja przez dr. 

Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu). Finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwszy sezon badań. 

Badania prowadzone w ramach programu "Adalbertus" objęły 5 m 2 powierzchni- założono 
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jeden sondaż badawczy po osi północ-południe oaz wykonano dodatkowo 6 odwiertów 

w odstępach 5 m. 
Rozstrzygnięte zostały kwestie związane z funkcją i chronologią stanowiska - znaleziony 

w sondażu materiał zabytkowy wskazuje na użytkowanie obiektu w okresie halsztacko-lateń

skim; brak jest podstaw do datowania obiektu na okres późniejszy. Położenie stanowiska (z 
dala od centrów osadniczych, w trudno dostępnym terenie) oraz sama forma założenia (po

trójny układ niewielkich wałów) i brak trwałych urządzeń mieszkałno-gospodarczych wska

zują na jego kultowy charakter. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania nie będą kontynuowane. 

- -~ • ••• ~ 1 , ~· _.•• ~·~ _'• _,• L
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Stanynka, st. III, gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie 

Stawiec, st. l, 
gm. Lubanie, woj. włocławskie 

STODZEW, st. l, 
gm. Trojanów, 

woj. siedleckie, 

AZP 61-72/44 

Sulkowo Rzeczne, st. 3, 5, 7, 8, 

gm. Mochowo, woj. płockie 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: okres nowożytny 

cmentarzysko kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 

osada wczesnośredniowieczna (XI-XIII w.) 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania planigraficzne, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. mgr. Antoniego Smo

lińskiego i Sławomira Żółkowskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 

Stanowisko położone jest na wyniosłym wzgórzu górującym nad doliną rzeki Świder. Praca

mi pianigraficznymi na podkładzie mapy wysokościowej w skali l :500 objęto cały obszar 

występowania materiału archeologicznego, tj. powierzchnię około 2 ha. 

Wydzielono 6 stref (skupisk) występowania materiału archeologicznego w postaci cera

miki starożytnej, wczesnośredniowiecznej i fragmentów nowożytnej, fragmentów cegieł i polepy 

oraz bliżej nieokreślonych chronologicznie odłupków krzemiennych. W centrum stanowi
ska, w wybierzysku piaskowni, widoczne pozostałości grobów kultury grobów kloszowych 

oraz płaszcz kamienny niewiadomego pochodzenia (najprawdopodobniej związany z nieist

niejącą, współczesną zagrodą wiejską). 

Materiały przechowywane są w Pańsrwowym Muzeum Archeologicznym, dokumentacja 

w PSOZ w Siedlcach. Badania będą konrynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

l _.,-.- ~ •= ·- ~... . ..~ ~-__!._~~-:~ ... ~ ..... _,_,_·,.: l - .:. ...... : ·,:. .... -··,_-l,! l 

Szadek, st. 3, patrz: środkowa i późna epoka brązu 

gm. Blizanów, woj. kaliskie 
•• ·_l ._- .... 1__., ·-~·-~ ... ··r:· ..:..J~ .. J~=--~·~-·~-.:.;· l f ··-~l" .. ,."\.!.,~.·--,. i...:....~_:. •...•• .. 

Szczecin-Gumieńca, 

ul. Harnasiów 

SZESTNO, st. li 
"Ptasia Wyspa", 
gm. Mrągowo, 

woj. olsztyńskie, AZP 21-69/-

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada wielokulturowa, głównie kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna 

epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut Ar

cheologii Uniwersytetu Warszawskiego), z udziałem Magdaleny Fedorczyk, konsultowane przez 

dr. hab. Wojciecha Nowakowskiego. Finansowane przez Instytut Archeologii UW i Urząd 

Gminy Mrągowo. Trzeci sezon badań. Wykop usytuowano równolegle do ubiegłorocznego. 

Przebadano 1,5 ara nowego i 4 m nieukończonego w poprzednim sezonie wykopu (działka 

a III-N ara H 10). 

Warstwa kulturowa, na którą natrafiono na około 50 cm głębokości, miała od lO do 60 cm 

miąższości. Zlokalizowano 4 obiekty (22-25). Obiekty 22 i 23 były podobne do zeszłorocz. 

nych. Uwagę zwrócił obiekt 24 - odwrócone do góry dnem naczynie, zagłębione w piasku 

caleowym bez śladów jamy. Obiekt 25 tworzyła dość pokaźnych rozmiarów (2,2 x 2,5 m), 

szeroka plama czarnej ziemi, która wchodziła w południowo-zachodni profil działki a I-II 



SZPROTAWA·ZARZECZE, l 
st. 4, 
gm. Szprotawa, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 70-14/15 

1Sttynwag, st. 4, 

l 

ara I 10. W północno-wschodnim rogu wykopu stwierdzono przedłużenie zeszłorocznych 

obiektów 19 i 19a. Stanowi je około 30-centymetrowa warstewka czarnej ziemi, która na 

długości około 80 cm rozszerza się w kierunku południowym w dużą jamę o wymiarach 1,6 x 

1,8 m i wchodzi w południowy profil wykopu. Oba obiekty zostaną wyeksplorowane w na

stępnym sezonie. Najliczniejszą grupę pozyskanych zabytków stanowi ceramika, podobna do 

zeszłorocznej. Znaleziono również kilka krzemieni i gliniany przęślik. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War

szawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki D) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z niszczeniem stanowiska przez wybiórkę 

piasku i wywóz śmieci, przeprowadzone w drugim tygodniu lipca przez dr. Jarosława Lewczu

ka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdni
cy), z udziałem mgr mgr Małgorzaty Lewczuk i Edwarda Dąbrowskiego. Finansowane przez 

Muzeum Archeologtczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Założono 2 wykopy o łącz
nej powierzchni 1,6 ara. 

Odkryto 3 obiekty kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D. Obiekt l był dołem posłu

powym. Obiekt 2 stanowiła owalna w planie jama o średnicach 180 i 80 cm, z dwoma prze

głębieniami- wydobyto z niej 165 fragmentów ceramiki. Obiekt 3 był kolistą w planie jamą, 

o średnicy około l m i głębokości 45 cm - znaleziono w nim 111 fragmentów ceramiki. 

Z powierzchni, warstwy ornej i warstwy kulturowej zebrano blisko 200 fragmentów ceramiki 

nowożytnej, późnośredniowiecznej i z okresu halsztackiego. 

patrz: neolit 

gm. Grudziądz, woj. toruńskie l 
.............. ~mm_._. .... _.~ 

l 

-

SlYNYCH, st. 12, 
gm. Grudziądz, 

woj. toruńskie, 
AZP 31-44/2 

SlYNYCH, st. 13, 
gm. Grudziądz, 

woj. toruńskie, 
AZP 31-44/28 

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych i osadnictwa schyłkowoneolitycznego 

osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

osada z okresu wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

osada nowożytna 

Weryfikacyjno-sondażowe badania wykopaliskowe, w związku z projektowaną budową au

tostrady A-1, przeprowadzone w październiku przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Ar

cheologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agen

cję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 36 wykopów o wymia

rach 0,5 x 0,5 m każdy, łącznie przebadano powierzchnię 9m2• 

W większości wykopów pod warstwą humusu wystąpiły pozostałości warstwy kulturowej 

w postaci ciemnobrunamego i ciemnoszarego piasku o miąższości od 10 do 80 cm. Z warstwy 

tej pochodzi większość ruchomego inwentarza, m.in. 2 fragmenty ceramiki "terra sigillata". 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika oraz w PSOZ w Toruniu. Stanowisko zostało zakwalifikowa

ne do szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem budowy auto

strady. 

ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

osada z okresu wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego 

:~ 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-1, prze

prowadzone w październiku przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii i Emolo

gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks

ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 29 wykopów o wymiarach 0,5 x 0,5 m 

każdy, łącznie przebadano powierzchnię 7,25 m2
• 

Tylko w trzech wykopach odnotowano pozostałości warstwy kułturowej w postaci ciem

noszarego piasku o miąższości od 10 do 40 cm. Pozyskano z niej nieliczne fragmenty cerami

ki z okresów halsztackiego i lateńskiego. 
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Ślęża, st. l, gm. Kobierzyce, 

woj. wrocławskie 

Teptiuków, st. 6, 

gm. Hrubieszów, woj. zamojskie 

TUR OOLNY-BUSINA, st. 3, 
gm. Michałów, 

woj. kieleckie, 

AZP 92-61 

urzno, st. 9, 
gm. Łysomice, woj. toruńskie 

UJŚCIE, st. 4, 
gm. loco, 
woj. pilskie, 

AZP 39-26/-

l Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni-

l 

wersytetu Mikołaja Kopernika oraz w PSOZ w Toruniu. 

Stanowisko zostało zakwalifikowane do szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych 

przed rozpoczęciem budowy autostrady. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

cmentarzysko kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu - okres halsztacki) 

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, wznowione po kilkuletniej przerwie w związku z ni

szczeniem stanowiska wybiórką piasku, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Andrzeja Ma

togę (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Archeolo

gicme w Krakowie. Dziewiąty sezon badań. Prace skoncentrowano w dwóch najbardziej 

zagrożonych rejonach stanowiska: w partii południowo-zachodniej przebadano 450m2, w par

tii północnej - 505m2 ; łącznie obszar o powierzchni 955 m2
• 

Odkryto 83 obiekty osadnicze (nr nr 316-395), w zdecydowanej większości kultury trzci

nieckiej, oraz 22 groby ciałopalne kultury łużyckiej (nr nr 132-153). W południowo-zachod

niej części stanowiska zarejestrowano 72 obiekry osadnicze oraz 2 groby popielnicowe, usytuo

wane na peryferiach badanego w ubiegłych latach cmentarzyska, datowanego zasadniczo na 

schyłek epoki brązu. Wśród obiektów osadniczych przeważały jamy z materiałem kultury 

trzcinieckiej. Zwykle były niewielkie, w rzucie koliste, o średnicy kilkudziesięciu cm, w profi

lu nieckowate, miąższości od kilkunastu do kilkudziesięciu cm. Tylko w kilku przypadkach 

były to jamy większe, z warstwowanymi wypełniskamL W obiektach oprócz charakterystycz,. 

nych fragmentów naczyń glinianych znajdowano też ciężarki tkackie, przęśliki, rozcieracze 

kamienne, wyroby krzemienne, polepę i kości zwierzęce. W północnej części stanowiska od

kryto 11 obiektów osadniczych, głównie kultury trzcinieckiej, oraz 20 grobów ciałopalnych, 

należących do odrębnego cmentarzyska kultury łużyckiej z późnej fazy wczesnej epoki żelaza. 

Przeważały wśród nich groby bezpopielnicowe, zakładane zwykle w dość dużych, owalnych 

jamach, zorientowanych w kierunku północ-południe, z różnego typu obwarowaniem ka

miennym: regularnym- obejmującym cały obwód wkopu grobowego lub tylko jego dłuższe 

boki - względnie nieregularnym bądź wręcz symbolicznym. W otoczeniu kamieni na dnie 

jamy grobowej (na głębokości przeważnie 60-80 cm) znajdowały się przepalone kości, two
rzące zazwyczaj koliste lub owalne skupienie, oraz naczynia przystawne. W skład typowego 

zestawu wchodziły: waza, garnek, misa i czerpak, jedynie w kilku grobach znaleziono 5-7 na

czyń. Wśród kości lub poza ich obrębem rejestrowano drobne przedmioty brązowe i żelazne -

zwykle kółeczka wykonane z drutu lub szpile. Odsłonięto również 3 groby popielnicowe o ty
powej, prostej konstrukcji. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza (faza E) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Mirosławę Andrałojć (Pracownia Ar

cheologiczno-Edytorska REFUGIUM). Finansowane przez Hutę Szkła "Ujście" SA. Pier

wszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2,25 ara. 

Zarejestrowano prosty układ stratygraficzny: humus - calec. W północno-zachodnim re

jonie badanego obszaru, na powierzchni około 8 x 8 m, wystąpiło bardzo wyraźne skupisko 



WĄSOSZ, st. 9, 
gm. Zlotów, 
woj. pilskie, 
A1P 33-29/9 

Węgliny, st. 4, 
gm. Brody, woj. zielonogórskie 

WICINA, st. l, 
gro. Jasień, 
woj. zielonogórskie 
AZP 65-10/1 

ceramiki kultury łużyckiej; na pozostałym terenie rejestrowano jedynie pojedyncze fragmen

ty. W sumie pozyskano 521 fragmentów naczyń. W obrębie koncentracji ceramiki odsłonię

to bardzo słabo czytelne 3 jamy gospodarcze z niewielką ilością ceramiki. Materiał jest zwarty 

chronologicznie i może być datowany na wczesny okres przedrzymski. 

Materiały przechowywane są w PSOZ w Pile. Badania zakończono. 

ślady osadnictwa mezolitycznego 

ślady osadnictwa z epoki brązu (?) 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Krystynę Hahułę (Muzeum Okręgo

we w Koszalinie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko było badane 

sondażowo w 1978 r. przez mgr. mgr. Henryka Janochę i Ignacego Skrzypka. W sezonie 1996 
zbadano powierzchnię 125 m2• 

Celem badań było rozpoznanie stanu zachowania niszczonej głęboką orką rozległej osady 

(z powierzchni której już w latach 70. zebrano liczne ułamki naczyń, żużle, zabytki krzemien

ne i z brązu) oraz wstępne określenie jej zasięgu, charakteru i dokładniejszej chronologii. 

Wykopy założono w różnych partiach stanowiska. Obiekty odkryto we wszystkich wykopach, 

we wszystkich też, z wyjątkiem usytuowanego na skraju zachodnim wykopu V / 96, zachowała 
się warstwa kulturowa. Wielkość osady szacować można na 4-5 ha. Większość odkrytych 

obiektów to ślady po słupach budowli naziemnych, poza tym 2 paleniska (zachowane jedy

nie w partiach spągów) oraz nieliczne jamy. W wykopie Ill/ 96, założonym w części północ

nej, natrafiono na obiekt mieszkalny zagłębiony w ziemi. Poziom użytkowy ziemianki znajdo

wał się na głębokości około 2 m od spągu warstwy kulturowej i 2,5 m od powierzchni. Na 

podstawie zbadanej zachodniej połowy obiektu można wnioskować, że był założony na pla

nie koła o średnicy około 3 m. W dolnych warstwach ziemianki znaleziono żużel, kości zwie

rzęce oraz ułamki naczyń, które pozwalają ją wstępnie datować na wczesny lub środkowy 

okres lateński. W tych ramach chronologicznych mieści się też zdecydowana większość pozy

skanego materiału ceramicznego. Odkrywane na powierzchni liczne żużle oraz prawdopo

dobnie fragmenty glinianych form odlewniczych z wykopu IV / 96 potwierdzają produkcyjny 

charakter osady. Ze względu na brak pewnych chronologicznie znalezisk (z wyjątkiem żużla 

z ziemianki w wykopie IIV96), ich datowanie należy uznać za przedwczesne. W zasypisku 

ziemianki, w niektórych obiektach (m.in. paleniskach) oraz dużo liczniej na powierzchni 

występowały ułamki naczyń z młodszego okresu przedrzymskiego: wylewy z pogrubionymi 

i facetcwanymi krawędziami, części przydenne z wyodrębnionymi dnami oraz ceramika pra

wie czarna, technologicznie lepsza od ceramiki kultury pomorskiej, wykazująca związki z kul

turą przeworską. Nielicznie reprezentowane były też ułamki naczyń, które prawdopodobnie 

łączyć można z kulturą łużycką młodszej epoki brązu, oraz materiał krzemienny, w którym 

odnotowano występowanie rdzeni mezolitycznych. 

Materiały czasowo przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Przewiduje się kontynuację badań . 

. ' _ _ r '. -. , _, . , _•.,..,._ 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

- 1 ·• ,.....----r ~ ..... . - .. ·-
grodzisko kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Adama Kołodziejskiego (Muzeum Ar
cheologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy). Finansowane 

przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Trzydziesty pier

wszy sezon badań. Przebadano obszar 4 arów w północno-zachodniej części grodziska. 

Badano fragment wału, który w ubiegłych sezonach uznano za przebudowany, oraz teren 

za wałem, by stwierdzić jaki był rodzaj umocnień dodatkowych pierwszego wału. Ponieważ za 

wałem natrafiono na dobrze zachowaną drogę z belek drewnianych, skierowaną w stronę 

bagien otaczających grodzisko od północy, postanowiono wykop w tym miejscu poszerzyć 

w celu ustalenia kierunku jej przebiegu i stwierdzenia czy związana jest z pierwszymi, czy też 

z przebudowanymi umocnieniami obronnymi. Obecnie konieczne jest jeszcze potwierdze-
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Wienbowa, st. l, 
gm. Wartkowice, woj. sieradzki 

WIERZYCE, st. 11, 
gm. Łubowo, 
woj. poznańskie, 

A'H 51-32/27 

WłADYSłAWÓW, st. 2, 
gm.lłów, 

woj. płockie, 
AZP 53-56/20 

nie, że uchwytne zniszczenie na pewnym odcinku wału oraz inna jego konstrukcja w pobliżu 

wiążą się z przebudową obwałowań i zabudowy grodziska {być może wyjaśni to łatwość zdoby

cia grodu i jego zniszczenie). Do chwili obecnej w tej części grodziska znaleziono w sumie 

kilkanaście siekier, poza tym w sezonie 1996 pomiędzy resztkami drewna odkryto kolejny 

skarb ozdób brązowych (naramienniki, naszyjniki, łańcuszki brązowe i korale szklane), ukry

ty prawdopodobnie w rumowisku starego wału. W części majdanu przylegającej w tym miej

scu do wału brak jest uchwytnej zabudowy, poza pojedynczymi, dolnymi częściami słupów 

i dużą ilością ceramiki. Dalsze badania ustalą przebieg drogi i dwufazowaść zabudowy osady, 

a tym samym rozwiążą problem istnienia tuż obok wału w części północno-wschodniej osady 

otwartej, czasowo zamieszkiwanej przez część ludności grodu, kiedy był on przebudowywany, 

mylnie uważanej wcześniej za osadę współistniejącą z grodem. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

osada nowożytna 

Badania wykopaliskowe oraz nadzór archeologiczny, przeprowadzone przez mgr mgr Cze

sława Strzyżewsklego i Andrzeja Durasa (Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie). 

Finansowane przez Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie, P. W. ŻWIR-POL s. c. 

w Poznaniu i tygodnik "Kulisy Gnieźnieńskie". Pierwszy sezon badań. Odkryte podczas 

prospekcji AZP stanowisko było badane rozpoznawczo w 1995 r. W sezonie 1996 założono 

wykop o powierzchni 42 m2 w północno-środkowej części stanowiska oraz objęto nadzorem 

oddalony od niego około 100 m na wschód teren budowy piaśnicy, o wymiarach 230 x 300 m. 

Wykop wytyczono przy zasypanym rowie wodociągowym, w miejscu odkrycia pozostało

ści po piecu garncarskim. Na terenie budowy piaśnicy, po mechanicznym zdjęciu warstwy 

humusu przez inwestora, doczyszczono powierzchnię do poziomu piasku caleowego i stro

pów obiektów, występujących w rozrzucie 110 x 70 m. Na skraju wschodnim, północnym 

i południowym wybierzyska nie stwierdzono dalszych obiektów. Łącznie odkryto ich 22, w tym 

18 obiektów związanych z osadą kultury pomorskiej oraz 4 jamy wypaleniskowe z XIX w. 

Fezostałością części osady ze starszego okresu przedrzymskiego były resztki dwóch dymarek 

(o średnicy kodinek 47 x 47 i 50 x 54 cm, miąższości 32 i 40 cm, znajdujące się w jamach 

o wymiarach 2, 74 x 1,50 m) oraz kilku pieców garncarskich i mielerzy, dwóch palenisk i in

nych jam produkcyjnych. Znaleziono około 1100 fragmentów naczyń glinianych, w tym duży 

zespół destruktów z nieudanego wypału, zawierający wielkie garnki zasobowe (klosze), naczy

nia o kształtach popielnic oraz części czerpaków, kubków, mis, talerzy krążkowych, dzbanów 
i naczyń sitowatych. Świadczy on o wytwarzaniu na dużą skalę naczyń do celów pogrzebo

wych. Tylko w wykopie l wystąpił ułamek naczynia kultury ceramiki sznurowej, a w części 

wschodniej stanowiska, przy jamach nowożytnych, kilka ułamków naczyń toczonych z XIX w. 

Odkryto też ułamek ciężarka tkackiego, fragmenty przedmiotów żelaznych i, w jamie dymar

kowej, części żarna nieckowatego- kowadła. Zebrano około 113 kg żużli żelaznych. Badania 

powierzchniowe wskazują, że stanowisko rozciąga się w kierunku zachodnim, gdzie ograni

czają je pasma terenów zielonych, za którymi występuje ceramika z tego samego okresu, być 

może związana z cmentarzyskiem? - razem rozrzut materiału na obszarze 0,6 (wschód

zachód) x 0,3 km. 
Materiały przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie. 

Badania powinny być kontynuowane w razie poszerzenia piaśnicy w kierunku zachod

nim, gdzie występuje koncentracja obiektów kultury pomorskiej. 

obozowisko kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Violettę Lis (Zakład Archeologii Ma

zowsza i Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN), z udziałem mgr mgr Urszuli Dziub 

i Antoniego Podstolskiego. Finansowane przez PSOZ i Muzeum Regionalne w Kutnie. Pier

wszy sezon badań. Stanowisko zostało odkryte w wyniku badań powierzchniowych w 1995 r. 

W sezonie 1996 wytyczono 6 wykopów o łącznej powierzchni 137,5 m2• 



Wola Bachoma, st. 4, 
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

WRONKI, St. 2, 
gm.loco, 
woj. pilskie, 
AZP 46-22/52 

WYSZEMBORK, st. II, 
gm. Mrągowo, 

woj. olsztyńskie, 

AZP 21-69/18 

Ubogi materiał zabytkowy w postaci drobnych, niecharakterystycznych ułamków naczyń, 

zalegał w żółtym piasku do głębokości 55-60 cm poniżej poziomu ziemi. Odkryto 5 obiek

tów (w tym domniemane palenisko i fragment wąskiego, podłużnego obiektu, będącego praw

dopodobnie rowem) oraz kilka skupisk ceramiki. Do najciekawszych znalezisk należy zaliczyć 

przęślik z brzegiem pionowo karbowanym, odkryty w skupisku ceramiki, półkulistą miseczkę 
zdobioną pod krawędzią na około 1/5 obwodu podwójnym rządkiem drobnych nakłuć, wydo

bytą z obiektu 4, oraz pozyskany z obiektu 3 rozbity dwoma kamieniami garnek z dnem o ory

ginalnej, niespotykanej konstrukcji, polegającej na tym, że do niewielkiego krążka o średnicy 

5 cm, z dwoma dołkami po stronie zewnętrznej, dolepiono pierścień z taśmy o średnicy 10 cm. 

Stanowisko jest prawdopodobnie pozostałością niewielkiego, krótkotrwałego obozowiska. 

Badania zakończono. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Jacka Wierzbickie

go, Witolda Świderskiego i Marka Lemiesza (Muzeum Regionalne we Wronkach). Finanso

wane przez PSOZ i Urząd Miasta i Gminy we Wronkach. Trzeci sezon badań. Stanowisko 

było badane w łatach 1928 (K. Jażdżewski), 1988 O. Łowiński), 1993, 1994 i 1996. W trakcie 

ostatnich trzech sezonów przebadano 6,5 ara. 

Zarejestrowano 92 groby ciałopalne popielnicowe, pewne i domniemane, które przeważ.. 

nie zalegały bardzo płytko, bezpośrednio pod humusem (łącznie z !fzynastoma odsłoniętymi 

w 1928 i ośmioma w 1988 r., na stanowisku odkryto 113 grobów). Piętnaście było przykry

tych płaszczem kamiennym, 45 to groby jamowe, w których popielnice otoczone były z regu

ły przystawkami, pozostałe obiekty wyznaczono na podstawie współwystępowania licznych 

fragmentów ceramiki i przepalonych kości. Tylko w kilku przypadkach zarejestrowano zarysy 

jam grobowych. Z wyeksplorowanych grobów pozyskano liczny zbiór ceramiki. Popielnice 

w większości uległy zniszczeniu, głównie w wyniku orki - odsłonięto tylko jedno naczynie 

w całości, kilka innych częściowo lub w całości dało się zrekonstruować. Były to okazy o ba

niastych brzuścach, przechodzących w stożkowate szyjki. Lepiej zachowały się mniejsze na

czynia: kubki, czerpaki, małe dwuuche amforki, różnej wielkości misy, czarki, naczynia be

czułkowate i wazowate. Pozyskano też kilka talerzy, fragmenty trzech kadzielnic i jedną do

skonale zachowaną. Niektóre naczynia (głównie czerpaki i misy) mają bogaty wewnętrzny 

ornament ryty (w jednym przypadku grafitowany) w postaci zaplatanych trójkątów i zygza

ków, często na przemian zmatowionych i wybłyszczonych. Powierzchnie zewnętrzne części 

naczyń zdobione były niewielkimi dołkami (najczęściej w grupach), płytkimi, poziomo ryty

mi żłobkami dookolnymi, pasmarni żłobków pionowo zwisających na przemian z ukośnie 

ułożonymi zygzakami bądź szrafcwanymi trójkątami. Sporadycznie wystąpiły zdobienia w po

staci niewielkich, wypychanych od wewnątrz guzów. Większość ceramiki nie była jednak 

ornamentowana. Odkryto również 30 przedmiotów metalowych, w tym 19 wyrobów brązo

wych (m.in. szpilę z główką z ornamentem jajownikowym, szpilę z główką półkulistą oraz 

szpilę z tzw. łabędzią główką i lejkowatym zakończeniem, 2 fragmenty bransolet (?), 3 kółka, 

8 zawieszek skroniowych z co najmniej dwóch lub więcej zwojów drutu, zawieszkę binoklo

watą oraz 2 przedmioty nieokreślone) i 11 silnie skorodowanych fragmentów żelaza (3 to 

prawdopodobnie szpile?). Poza tym w grobach znaleziono paciorki wykonane z niebieskiej 

masy, należące do dwóch kolii. Pierwsza składała się z przynajmniej 50 paciorków, z których 

część zdobiona była ornamentem współośrodkowych okręgów, druga - z 63 bardzo małych 

paciorków (o średnicy około 3 mm). Wstępnie cmentarzysko datować można na rozwiniętą 

fazę okresu halsztackiego. Nie wyklucza się kontynuacji badań. 

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 

miejsce kultu kułtury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 lipca do 22 sierp

nia przez dr. Adama Walusia (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finanso-
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Wyszembork, st. V, 

gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie 

ANTONIEW, st. l, 
gm. Nowa Sucha, 

woj. skierniewickie, 

AZP 57-58/9 

wane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie przebadano powierz

chnię 8,75 ara w północnej, wschodniej i południowej części stanowiska. 

Bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej odsłonięto pozostałości 14 obiektów- 12 pocho

dzi z wczesnej epoki żelaza, a 2 wiązać należy z wczesnym średniowieczem. Odkryto m.in. 

4 paleniska, pojedynczy ślad prosrokąmego zabudowania, 4 niewielkie jamy oraz trapezowa

ty w planie obiekt, o wymiarach 4,5 x 2,8 m i miąższości l m. W jego dnie i wzdłuż ścian 

tkwiły dobrze zachowane pozostałości około 30 naczyń, zaś w części centralnej zarejestrowa

no skupisko kości ludzkich i zwierzęcych. Pozyskano z niego fragment szpili, bransoletę, za

usznicę z brązu oraz 2 przedmioty żelazne. W pozostałych obiektach znaleziono m.in . brązo

wą szpilę, fragment naszyjnika, 2 przęśliki, 2 paciorki szklane i fragment rękojeści żelaznego 

noża. W południowej i wschodniej części stanowiska natrafiono na kolejne fragmenty rowu, 

odsłoniętego w poprzednim sezonie w części północnej. Potwierdziło to przypuszczenie, że 

rów ten otacza osadę od strony wnętrza wyspy. We wschodniej części natrafiono na warstwę 

za pływiskową o miąższości około l m, zawierającą przemieszany materiał z wczesnej epoki 

żelaza i z wczesnego średniowiecza, w tym miniaturowy mosiężny toporek. Wstępna analiza 

materiałów pochodzących z obiektów związanych z osadnictwem kultury kurhanów zacho

dniobałtyjskich, a zwłaszcza ceramiki i przedmiotów brązowych, pozwala zawęzić datowanie 

do Ill fazy rozwojowej tej kultury, tj. l połowy III w. p.n.e. Odkryte obiekty różnią się jed

nakże od typowych obiektów osadniczych, co zdaje się potwierdzać hipotezę o praktykowaniu 

czynności kultowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War

szawskiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Światowi t", t. l (XLII), 1999. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

Młodszy okres przedrzymski 
okres wpływów rzymskich 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 30 czerwca przez 

mgr. Justyna Skowrona. Finansowane przez PSOZ. 

l ~ ........................................ .. 
BABI DÓJ:.,.BORCZ, st. 2, 
gm. Somonino, 

woj. gdańskie, 

AZP 13-40/51 

cmentarzysko kultury wieibarskiej (wczesny okres wpływów rzymskich, faza B2b) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez prof. dr hab. 

Magdalenę Mączyńską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez 

Uniwersytet Łódzki i PSOZ. Pięmasty sezon badań. Przebadano obszar 3 arów na powierzch

ni płaskiej cmentarzyska. 

Odkryto grób szkieletowy, oznaczony pierwomie stelą, wyrabowany w starożymości. Wkop 

rabunkowy był wymierzony dokładnie w miejsce pochówku zmarłego, leżącego nie pośrodku 

jamy, ale w jej zachodniej części. Na dnie grobu, na głębokości 190-195 cm, pod szarym 

zarysem ciała natrafiono na dwa złote pierścienie, które naprawdopodobniej leżały pod cia

łem zmarłego i w ten sposób uniknęły rabunku. Oba zabytki datowane są na fazę B
2
, naj

prawdopodobniej na fazę B2b. Przebadano także dalszą część kręgu kamiennego l, w której 

odkryto jedną stelę kamienną. W badanej części brak było innych zabytków. 



BABOROWO, st. 22, 
gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie, 

AZP 49-25/-

BACHORZA, st. l i 2 
(GAZ 88, 88a, 89), 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 

AZP4644/3-4 

Bachón, st. 16, 
gm. Dynów, woj. przemyskie 

BIElAWY, st. IV, 
gm. Janowiec Kościelny, 

woj. olsztyńskie, 

AZP 35-61/24 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w: Comhlan. Studia z archeologii okresu 

przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej, dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. 
rocznicę urodzin. Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko birytualne z młodszego okresu wpływów rzymskich 

Badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, przeprowadzo

ne przez mgr. Ryszarda Pietrzaka (Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach). Finansowane 

przez Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach. Drugi sezon badań. Kontynuowano prace 

prowadzone w roku ubiegłym na odcinku kolizyjnym gazociągu, w trakcie których zarejestro

wano 4 pochówki szkieletowe. Celem badań tegorocznych było rozpoznanie planigrafii cmen

tarzyska w kierunku północnym. Przebadano powierzchnię 200m2• 

Pod warstwą humusu zarejestrowano warstwę, która zawierała przepalone kości, frag

menty naczyń ceramicznych oraz liczne zabytki metalowe (sprzączki do pasa, fragmenty 

zapinki, klucz) i szklane paciorki. Prawdopodobnie była to pozostałość po pochówkach war

stwowych. Poniżej zarejestrowano 8 pochówków szkieletowych, 6 ciałopalnych bezpopielnico

wych oraz 5 jam i 3 jamy posłupowe. Jamy grobowe zalegały na osi północ-południe, z nie

wielkimi odchyleniami. Ułożenie szkieletów w jamach grobowych było różnorodne. W dwóch 

przypadkach stwierdzono szkielety z obciętymi stopami, były one ponadto obsypane przepa

lonymi kośćmi oraz węgielkami drzewnymi. Wyposażenie pochówków stanowiły żelazne 
sprzączki do pasa, zapinki brązowe (A VI), kolie z paciorków szklanych, grzebienie kościane. 

Charakter cmentarzyska wskazuje na jego powiązania ze strefą środkowego Nadłabia; być 

może powstało ono w wyniku infiltracji z terenów zaodrzańskich. Aktualny stan rozpoznania 

cmentarzyska pozwala jedynie na jego datowanie w ramach młodszego okresu wpływów rzym

skich. Badania będą kontynuowane. 

ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślad osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

Stacjonarne badania wykopaliskowe na trasie gazociągu Rosja-Niemcy, przeprowadzone 

w dniach od 14 lipca do 14 września przez mgr. Mariana Głoska (Instytut Archeologii i Et

nologii PAN Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 70 arów. 

Warstwa kulturowa przemieszana była z zabytkami od neolitu (kultura pucharów lejko
watych, kultura amfor kulistych) do okresu lateńskiego (kultura przeworska). Odsłonięte 

obiekty - dwie studnie, ziemianka i jama śmietniskowa - należały do kultury przeworskiej 

z późnego okresu lateńskiego . Natomiast w 21 skupiskach o charakterze antropogennym 

brak było materiału datującego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 

Oddział w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu wyników 
badań na trasie gazociągu. Badania nie będą konrynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

kurhan typu rostokkiego (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich, li-lii w. n. e.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z odkryciem wkopu rabunkowego w cen

trum kurhanu, przeprowadzone przez dr. Jana Michalskiego (ARHED, dr Jan Michalski, 

Warszawa-Milanówek). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano obszar 

około 370 m2• 

Odczyszczono całą powierzchnię kamiennego rdzenia kurhanu i przecięto go dwoma 

prostopadłymi wykopami, dzięki czemu odsłonięto dwa pełne jego profile i położoną cen

tralnie komorę grobową. Kurhan miał kształt wydłużonego owalu, o zachowanych wymia· 

rach 25 x 19 m, obecna wysokość nasypu kamiennego mierzyła do 170 cm. Dno komory 

grobowej znajdowało się na głębokości 420 cm od powierzchni nasypu, a jej średnica wyno-
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BIELICE, st. l, 
gm. Łambinowice, 

woj. opolskie, 

AZP 92-33/-

siła około 220 cm. Znaleziono w niej jedynie kilka fragmentów ceramiki; zdecydowana więk

szość materiału (kultury widbarskiej i nowożytnego) pochodziła z powierzchni rdzenia ka

miennego (m.in. zapinka) lub została znaleziona między kamieniami nasypu. Z analizy stra

tygraficznej wynika, że obiekt został wyrabowany prawdopodobnie już w starożytności, a póir 

niej był jeszcze kilkakrotnie penetrowany wkopami rabunkowymi. Pod nasypem kurhanu 

odsłonięto 4 obiekty: piec i 3 ślady po palach. Mogą to być pozostałości osady i można je 

datować także na okres trwania kultury wielbarskiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 

Badania zakończono - obiekt został zrekonstruowany. 

osada hutnicza kulrury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich) 

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w lipcu przez mgr mgr Barbarę Jarosz i Ewę Ma

tuszczyk (Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). Finansowane przez Opolskie Kopalnie Su

rowców Mineralnych. Piąty sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 62 arów na terenie przylegającym od zachodu do obszaru prze

badanego w roku ubiegłym, z której właściciel (Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych) 

zdjął ziemię orną. 

Zlokalizowano 5 obiektów (4 paleniska i jamę o nieokreślonej funkcji), w których wystą

piły nieliczne fragmenty naczyń kulrury przeworskiej. Wyniki badań dwóch ostatnich sezo

nów wskazują, że mamy tu do czynienia z południową, peryferyjną częścią osady ludności 

kultury przeworskiej, której centrum znajdowało się na kulminacji niewielkiego wyniesienia 

w zakolu Nysy Kłodzkiej. 

Badania będą kontynuowane w wypadku poszerzenia terenu eksploatacji żwiru. 

·.. _ '"-[:"_,_., .... -~at...-:·" .. ~·~:· ... ·l...k..-... l.~ .. r:.:.. ... ___ ,_, .. · · . 
Bocień, st. 5, 
gm. Chełmża, woj. toruńskie 

BOGATE, st. l, 

gm. Przasnysz, 

woj. ostrołęckie, 

AZP 41-66/1 

patrz: neolit 

.... ~.~·~ .. -;--:-.;.-1:: ....:-::- ·-··-· ... ::"• . . - .. 

osada kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich) 

ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego {X-XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe o charakterze interwencyjnym w związku z budową 

wodociągu ,.Helenowo", przeprowadzone w dniach od 14 do 26 listopada przez mgr. Anto

niego Smolińskiego (PHU ,.ANWIT" Warszawa). Finansowane przez Gminę Przasnysz. Pierw

szy sezon badań. Stanowisko zostało zlokalizowane w 1970 r. - inspekcję terenową z ramie

nia Pogotowia Archeologicznego przy Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 

przeprowadził mgr Jerzy Głosik. Badania w 1996 r. objęły strefę prac ziemnych, którą stano

wiły odcinki wykopanego już rowu pod wodociąg o długości 317 m, oraz 4 wykopy o łącznej 

powierzchni 55,5 m2, wytyczone w tych miejscach, gdzie w profilu widniały dobrze rysujące 

się obiekty. W trakcie prac ratowniczych przeprowadzono lustrację powierzchniową obszaru 

stanowiska. 

Badania powierzchniowe ujawniły na zaoranych polach uprawnych licznie występujące 

fragmenty ceramiki oraz wyraźnie ciemniejsze zabarwienia gruntu. Sytuacja stratygraficzna 

na stanowisku była zróżnicowana. W wykopie wodociągowym, którego kolejne odcinki po

numerowano jako I, N, V i VI, uchwycono poniżej warstwy ornej warstwę kulrurową, której 

strop przemieszany był miejscami z warstwą orną. Na odcinku l wykopu wodociągowego 

warstwa kulturowa miała miąższość do 30 cm, a jej przebieg był nieciągły. W wielu miejscach 

warstwa kulturowa wystąpiła w wypełniska ch stropów obiektów. Poniżej warstwy kulturowej 

obiekty wystąpiły najliczniej we wschodniej części wykopu, w części zachodniej znajdowały 

się bezpośrednio pod warstwą orną. W pozostałych wykopach sytuacja wskazywała na to, iż 

warstwa kulturowa w wielu miejscach występuje zwartym płatem i jest silnie zniszczona przez 

orkę. Odkryto 66 obiektów, z których 8 to obiekty najprawdopodobniej archeologiczne, a l 

to wkop współczesny. Dokładne datowanie większości z nich nie jest możliwe z uwagi na to, 

iż odkryto je w profilach wykopu wodociągowego. Zostały one zadokumentowane, lecz nie 

wyeksplorowane - stąd brak z tych obiektów materiału archeologicznego. Sytuacja stratygra

ficzna pozwala z dużym prawdopodobieństwem wiązać je z osadnictwem kultury przewor

skiej. Większość obiektów to ślady po dołach i dołkach posłupowych, o wypełniskach na 

ogół barwy brunatnej ze śladami spalenizny. Znaczną ilość dużych i dobrze zachowanych 



BóiPomói, st. 9, 
gm. Bobrowniki, 
woj. włocławskie 

BuJrówb.Zapa.iów, st. l, 
gm. Pawłów, woj. kieleckie 

~-Pałc:z. st. 123 

[Cbabeko, st. 33, 
r gm. Mogilno, woj. bydgoskie 

CHARUJPIA MAłA, st. 2, 
gm. Sieradz, 
woj. sieradzkie, 
AZP 69-+4/22 

Cbełmła. st. 28a, 
gm. loco, woj. toruńskie 

Cieehrz, st. 2, 
gm. Strzełno, woj. bydgoskie 

CIECHRZ, st. 26 
(GAZ 371), 
gm. Strzelno, 
woj. bydgoskie, 
AZP -47-39/70 

-------- - ----------------------------, 

l śladów dołów pasłupowych odkryto w wykopach nr l i N. Uwzględniając rozmiary słupów, 

ich rozplanowanie i ich relację do towarzyszących im jam osadniczych, wydaje się, że ślady te 

wskazują na istnienie na stanowisku solidnych i dużych budowli naziemnych o konstrukcji 

słupowej, zorientowanych w kierunku północ-południe. Śladom po słupach towarzyszyły zróż
nicowanych rozmiarów jamy, niektóre duże, z wielowarstwowanym wypełniskiem . Jednym 

z ciekawszych obiektów był obiekt nr 31, eksplorowany w ramach małopłaszczyznowego wy

kopu nr l. Obiekt ten w dużej mierze został zniszczony. Obecnie z dużą ostrożnością można 

interpretować go jako część wziemną pieca garncarskiego. Nie można jednak wykluczyć, iż 

była to jama zasobowa o konstrukcji naziemnej, złożonej z bierwion obłożonych gliną. 

Z obiektu wydobyto bardzo dużo fragmentów ceramiki, które pozwoliły zrekonstruować pra

wie całe naczynia, główne zasobowe, duże. Wśród naczyń jedno zwraca szczególną uwagę -

ma ono wyraźnie zaokrąglony brzusiec, na jego największej wydętości przebiega poziomy pas 

ornamentacyjny z głęboko rytych swastyk. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Przasnyszu, dokumentacja 

w PSOZ w Ostrołęce i Muzeum Okręgowym w Przasnyszu. Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (późny okres lateński- wczesny okres 

wpływów rzymskich, fazy A2-B2) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 do 14 lipca przez 

mgr. Piotra Kurowicza (Muzeum Okręgowe w Sieradzu). Finansowane przez PSOZ. Czwarty 

sezon badań. Przebadano powierzchnię 50m2• 

Odkryto 2 groby jamowe (35 i 36). Znaleziono w nich nieliczne fragmenty naczyń glinia

nych, a w jednym również żelazną fibulę trąbkowatą. Z warstwy przemieszanej pozyskano 

sporą ilość fragmentów ceramiki ręcznie lepionej oraz przedmioty metalowe: noże, sprzączki 

do pasa, nity, okucia skrzyneczki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Wyni

ki badań zostaną opublikowane w "Sieradzkim Roczniku Muzealnym". 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa z l okresu epoki brązu 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze, sondażowe badania wykopaliskowe na trasie gazociągu Rosja-Niemcy, prze

prowadzone we wrześniu przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego (Zespół ds. Ratownictwa Arche

ologicznego w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi). 

Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Stano-
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CZARNOWIEC, st. 3, 
gm. Rzekuń, 

woj. ostrołęckie, 

AZP 40-72/-

CZARNÓWKO, st. 5, 
gm. Nowa Wieś Lęborska, 

woj. słupskie, 

AZP 07-35/97 

l wisko zostało odkryte w łatach 80., w wyniku badań AZP. Obserwacje powierzchniowe pro
wadzone były powtórnie w 1994 r. przez ekspedycję przygotowującą archeologiczne opraco
wanie trasy przebiegu gazociągu. W sezonie 1996 wytyczono wykop o wymiarach 40 x 2 m. 

Przebadano powierzchnię 80m2
• 

Odkryto jamę kułtury łużyckiej. Stwierdzono, że stanowisko będzie istomie zagrożone 

dopiero przez budowę drugiej nirki gazociągu. 

Stanowisko wskazano do nadzorów wykonywanych bezpośrednio w trakcie prac budow

lanych. 

krąg kamienny kułtury przeworskiej oraz wielbarskiej? (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Antoniego Smo

lińskiego i Sławomira Żółkowskiego (PHU "Anwit"). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 

badań. Założono wykop badawczy o powierzchni 20 m1, przylegający do północnej krawędzi 

kamiennego wykopu z 1992 r., w którym odsłonięto część zewnętrznego kręgu kamiennego 

oraz wewnętrznego bruku z warstwą kulturową. Zawierała ona liczne fragmenty naczyń gli

nianych, fragmenty przepalonych kości ludzkich, kilka fragmentów przedmiotów żelaznych 

i fragment stopionego brązu , a także ślady konstrukcji drewnianych. 

Badania wykopaliskowe w 1996 r. przyniosły odkrycie północno-wschodniej części kręgu 

kamiennego. Podobnie jak w wykopie z 1992 r. wystąpił tutaj jednowarstwowy kamienny 

bruk wewnętrzny, utworzony ze średniej wielkości kamieni polnych, oraz duże głazy wyzna
czające zewnętrzny zasięg kręgu . Materiały odkryte w pierwszym sezonie badań jednoznacz

nie wskazują na kułturę przeworską (faza B2 okresu wpływów rzymskich), natomiast dwa 

fragmenty ceramiki odkryte w obrębie tegorocznego wykopu łączyć należy z kulturą wiei

barską. Obiekt zinterpretowano jako kamienny krąg, będący miejscem ciałopalenia i po

chówku. W przypadku tego obiektu możemy prawdopodobnie zaobserwować sekwencję 
kułturową - zastępowanie kułtury przeworskiej przez kułturę wielbarską, m.in. również na 

obiektach o charakterze cmentarzyskowym. Badania zostały zakończone. 

cmentarzysko kułtury wschodniopomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

cmentarzysko kułtury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski) 

cmentarzysko kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z pracami inwestycyjnymi, przeprowadzo

ne w sierpniu przez mgr Dorotę Rudnicką (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finanso

wane przez PSOZ. Szesnasty sezon badań. Stanowisko zostało odkryte w 1972 r., badania 

sondażowe przeprowadzono w 197 3 roku. W sezonie 1996 założono 2 wykopy o łącznej 

powierzchni około 4,5 ara (głębokość nawarstwień 260 cm). 
Odkryto i przebadano 29 grobów, w tym 22 pochówki szkieletowe oraz 7 grobów ciało

palnych Gamowych i popielnicowych). Groby szkieletowe orientowane były w kierunku pół

noc-południe . W prawie wszystkich stwierdzono obecność wkopów rabunkowych, obejmują

cych północną i środkową partię jamy grobowej, dochodzących do poziomu zalegania po
chówków, tj . do głębokości od 147 do 209 cm. W 19 przypadkach zmarli pochowani zostali 

w trumnach kłodowych. W trzech spośród przebadanych grobów szkieletowych nie stwier
dzono wyposażenia. W pozostałych natrafiono między innymi na paciorki {bursztynowe, 

szklane i z masy szklanej), klamerki esowate (srebrne i brązowe), szpile, sprzączki, okucia 

końców pasa i zapinki wykonane z brązu, a wśród nich na zapinkę A 96 zdobioną na grzeby

kach srebrną i pozłacaną folią. Wyjątkowym znaleziskiem by grób ciałopalny w kociołku 

brązowym, skośnie żłobkowanym (E44), w którym wśród silnie przepalonych kości odkryto 

między innymi złotą bransoletę wężowatą (zachowaną we fragmentach) oraz 14 fragmentów 

naczynia typu "terra sigillata". Na podstawie materiału zabytkowego przebadane groby nale

ży datować na fazy BjC1-C1b okresu wpływów rzymskich. Wyniki badań potwierdziły przy

puszczenie, iż zachodni skraj nekropoli to obszar występowania grobów wyróżniających się 

bogactwem i różnorodnością wyposażenia. Aktualnym zagrożeniem dla tej partii stanowiska 

jest użytkowanie nieuprawianego od kilku łat pola jako parkingu i boiska przez miejscową 
ludność. 



DANKOW; st. 5, 
gm. Lipie, 

woj. częstochowskie, 

AZP 83-45/2 

DĄBEK, st. 3, 
gm. Stupsk, 
woj. ciechanowskie, 

AZP 40-ó0/5 

DĄBEK, st. 6, 
gm. Słupsk, 

woj. ciechanowskie, 

AZP 40-60/29 

l 

l 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu) 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Marka Gedla 

(Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez Uniwersytet Jagiel

loński i PSOZ w Krakowie. Trzeci sezon badań. Stanowisko położone jest na wysuniętym 

w dolinę zalewową rzeki Liswarty cyplu, objętym dziką eksploatacją piasku. Interwencje po

dejmowano w 1993 i 1995 r. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 0,8 ara na obrze

żach wyrobisk. 

Ogółem odsłonięto 21 obiektów - jam i palenisk z epoki brązu i okresu wpływów rzym

skich. Nieliczny materiał ceramiczny znajdowany w paleniskach i w ich pobliżu nie upraw

nia do ich zdecydowanego datowania - najprawdopodobniej paleniska pochodzą z okresu 

wpływów rzymskich. W jednym z palenisk (ob. 17) znaleziono ułamki naczyń glinianych ty· 

powych dla kultury przeworskiej z fazy Bz/C1. 

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, do

kumentacja w PSOZ w Częstochowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnic

twie "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych". 

Badania powinny być kontynuowane w wypadku dalszej eksploatacji piasku. 

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - star

szy okres wpływów rzymskich, fazy ~-B 1 ) 
cmentarzysko kultury wieibarskiej (młodszy okres wpływów rzymskich, faza cz> 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 sierpnia do 2 wrześ

nia przez mgr. mgr. Andrzeja Grzymkowskiego i Marka Piotrowskiego (Muzeum Ziemi Zaw

krzeńskiej w Mławie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzch

nię 3,5 ara. 

Odkryto ogółem 16 obiektów, z których 7 zasługuje na uwagę, pozostałe bowiem były 

zniszczone przez orkę traktorową. Obiekt 16/ 7 5 to grób szkieletowy usytuowany wzdłuż linii 

wschód-zachód, z głową skierowaną na wschód. Jama grobowa obudowana była dużymi ka

mieniami, szkielet był źle zachowany. Brak wyposażenia nie pozwala jednoznacznie wydato

wać tego obiektu, choć zapewne związany jest on z kulturą wielbarską. Najlepiej wyposażony 

był grób 8/ 67- ciałopalny, popielnicowy. W popielnicy znaleziono gliniany przęślik i żelazny 

klucz. Nad popielnicą spoczywały resztki innego naczynia, wśród których znaleziono: przę

ślik gliniany, żelazną szpilę haczykowatą, igłę żelazną, okucie szkatułki, fragmenty stopionego 

brązu i dwóch przepalonych szklanych paciorków (faza B
2
.). W innych grobach znaleziono 

kilka fragmentów zapinek brązowych i żelaznych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Mławskiej Kronice Archeologiczno-Numizmatycznej". 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich, 

fazy B / B2 i B2) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 do 29 Listopada 

przez mgr. mgr. Andrzeja Grzymkowskiego i Marka Piotrowskiego (Muzeum Ziemi Zawkrzeń

skiej w Mławie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 

3 arów. 
Odkryto 17 obiektów, w tym 15 pochówków. Cztery z nich nie zawierały materiału zaby

tkowego, a cztery zawierały go w śladowych ilościach. Dwa groby były pochówkami ciałopal

nymi popielnicowymi, obsypanymi stosem, pozostałe to groby ciałopalne jamowe (w tym 2 

czyste). W grobie nr 13 znaleziono 2 zapinki brązowe i fragment brązowej bransolety, w gro

bie nr 12 - 5 glinianych naczyń i owalną sprzączkę żelazną, w grobie jamowym nr 4 - frag

menty trzech naczyń i przęślik gliniany. Wśród ceramiki było kilka fragmentów naczyń zdo

bionych ornamentyką meandrową. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie . 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Mławskiej Kronice Archeologiczno-Numizmatycznej". 

Badania będą kontynuowane. 
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DĄBROWA, 

BOGUSlYCE, 
st. st. 4, 5, 6, 15/17, 
gm. Oleśnica, 

woj. wrocławskie, 

AZP 77-31/- ·-; 77-32/8/24 

OOBRYŃ MALY, st. VII, 
gm. Zalesie, 
woj. bialskopodlaskie, 
AZP 60-89/22 

osada z epoki kamienia 
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich - wczesny okres wę· 

drówek ludów) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową sieci wodociągowej relacji Dą

browa-Boguszyce, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Edwarda Drużyłowskiego 

(Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, mgr Edward Drużyłowski, Wrocław, ul. lnflan· 

cka 13a). Finansowane przez Zarząd Gminy Oleśnica. 

Na nowo odkrytym stanowisku Dąbrowa 4/ 96 znaleziono osełkę o wymiarach aktual

nych 12 x 6 x 1,7 cm i wadze 210 gram, wykonaną z łupku pochodzącego z Jegłowej. Osełka 

wspóŁwystępowała z fragmentami naczyń glinianych z okresu C 3-D. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu 

i Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej, mgr Edward Drużyłowski. Wyniki badań zo

staną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych". 

osada kułtury jastorfskiej z elementami kułtury przeworskiej (młodszy okres prze· 

drzymski, fazy A
1
-A) 

cmentarzysko kułtury jastorfskiej z elementami kułtury przeworskiej (młodszy okres 

przedrzymski, faza A1 -~) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Sławomira Żółkow

skiego i Mieczysława Bienię (PSOZ Biała Podlaska). Finansowane przez PSOZ. Czwarty se

zon badań. Badaniami objęto północno-wschodnią część stanowiska. Założono 4 wykopy 

(nr 27 - 4 x 10 m, nr 28- 4 x 25 m, nr 29- 6 x 10 m i nr 30), łącznie przebadano powierz

chnię 2,60 ara. 
W wykopie 27 pod warstwą kulturową wystąpiły zarysy trzech obiektów: obiekt 63 był 

owalną jamą, w profilu nieckowatą, której wypełnisko stanowił brunamy piasek - pozyska

no z niej 77 fragmentów ceramiki; obiekt 64 to nieregularne, płytkie, bruname zaciemnie· 

nie; obiekt 65 stanowiła prostokąma w zarysie, w profilu płytka, trapezowata jama z towarzy· 

szącymi jej obiektami słupowymi (ślady domostwa). W wykopie 28 wystąpiła warstwa kułtu

rowa o miąższości miejscami dochodzącej do 70 cm. Najprawdopodobniej było to miejsce, 

gdzie trzymano bydło lub konie. W warstwie kułturowej wykopu 29, o miąższości do 0,20 m, 

odsłonięto zarysy 15 obiektów: Na poziomie stropu uwidoczniła się prostokąma jama o zao

krąglonych bokach, wewnątrz prosrokąmym zarysie, w profilu nieckowata, której wypełni· 

sko stanowił siwobrązowy piasek (ob. 67). Po obu jej stronach ujawniły się zarysy słupów. 

Obiekt 68, w profilu zbliżony do trapezu, był fragmentem większego obiektu mieszkalnego 

z wewnętrznym zarysem słupa. Częściowo zniszczony przez ten obiekt był zarys obiekru mie
szkalnego, w profilu płytki, nieckowaty, z wyraźnymi śladami słupów w części zachodniej 

i wschodniej (ob. 69). Kolejne obiekry to jamy: owalna o małej miąższości, z zarysem słupa 

w części centralnej (ob. 70); w planie regularna, prostokąma (również w profilu), której wy
pełnisko stanowił brązowy piasek (ob. 71); owalna, w profilu nieckowata, otoczona trzema 

słupkami, której wypełnisko stanowił brunamy piasek (ob. 72). Obiekt 73 zarysował się jako 
wydłużony prostokąt, w profilu nieckowaty- wypełnisko tworzył brązowo-siwy, w części przy

dennej przechodzący w czarny, przepalony piasek ze śladami węgla drzewnego. Obiekt 74 był 

owalnym, w profilu nieckowatym obiektem osadniczym, wypełnionym brunamym piaskiem. 

Obiekt 7 5 miał w planie kształt zbliżony do trapezu, w profilu nieco zdeformowanego, jego 

wypełnisko tworzył brunamy piasek z siwo-rudawymi wtrętami. Obiekty 76 i 77 były jamami 

-pierwsza prostokąmą, w miarę regularną, w profilu trapezowatą, wypełnioną brązowo-szarym 

piaskiem; druga - wyraźnie trapezowatą, wypełnioną brunatnym piaskiem. W wykopie 30 

odsłonięto jamę o prosrokąmym zarysie, w profilu również zbliżoną do prostokąta, wypeł

nioną brunamym piaskiem z dużą ilością kamieni i węgli drzewnych, z dwoma negatywami 

słupków po bokach. Materiał ceramiczny pozyskany w tym sezonie jest, podobnie jak w sezo

nach poprzednich, w miarę jednolity. Składają się na niego fragmenty naczyń glinianych 

charakterystycznych dla kultury jastorfskiej z młodszego okresu przedrzymskiego (fazy A
1
-

~) oraz sporo fragmentów typowych dla najstarszej fazy kultury przeworskiej na terenie 
południowego Podłasia. 



Dorohusk, st. 54, 
gm. loco, woj. chełmskie 

DRĄŻGÓW, st. l, 
gm. Ułęi, woj. lubelskie, 
AZP 70-71/1 

Drążgów, st. 2, 
gm. Ułęż, woj. lubelskie 

IDZIERZGOWO, st. l, 
gm.loco, 

woj. ciechanowskie, 
AZP 37.63/1 

DZIERŻNICA, st. 35, 
gm. Nekla, 
woj. poznańskie, 

AZP 54-32/112 

l 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 
na terenie województwa bialsko podlaskiego". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich, fazy ~-B/C1) 
cmentarzysko wczesnośredniowieczne (X-XII w.) 

osada nowożytna (XVIII-XIX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. hab. Andrze

ja Kokowsklego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 

Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 355 m2• 

Odkryto 12 grobów z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich. 

W grobie 31 z fazy A2 znaleziono fragmenty około 7 naczyń. Grób 35 z fazy B
2

, popielnicowy 

z elementami skrzynki, był przysypany przepałonymi naczyniami i zawierał dużą ilość przepało

nego szkła. Z grobu 30, popielnicowego, pozyskano zapinkę A 110 i sprzączkę D 
1
• Odsłonięto 

też 16 obiektów starożytnych, najprawdopodobniej kultury pomorskiej, oraz 4 wkopy nowo

żytne. Z humusu pozyskano kilka tysięcy fragmentów ceramiki nowożytnej z XVIII i XIX w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Lubelskim i PSOZ w Lublinie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997 

i w "Kulturze przeworskiej", t V. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, I-II w. n.e.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 20 czerwca do 15 

sierpnia przez mgr. Marka Piotrowskiego (Muzeum Okręgowe w Ciechanowie). Finansowa

ne przez PSOZ i Muzeum Okręgowe w Ciechanowie. Czwarty sezon badań. Przebadano 270 m2• 

Odsłonięto 13 grobów ciałopalnych popielnicowych, w większości dobrze zachowanych 

i wyposażonych. Słabo czytelne były jamy grobowe; tylko w jednym wypadku urna była obsy

pana resztkami stosu. Wszystkie pochówki były jednopopielnicowe-znaleziono 9 urn całych 

z wyposażeniem i 4 zniszczone bez wyposażenia. Wyposażenie składało się z 63 przedmiotów 

(całych lub fragmentów), często stopionych; w jednej z urn znaleziono 2 małe naczynia (po

chówek 11/96). W pochówku 2/ 96, w dobrze zachowanej urnie, odkryto 28 przedmiotów, 

w tym: szydło i 2 klucze żelazne, 8 przęślików, igłę, brązowe okucie pasa, sprzączkę, 3 zapinki 

(dwie stopione), okucia i blaszki żelazne. W pozostałych pochówkach znaleziono fragmenty 

stopionych zapinek, przepalone paciorki szklane Qeden melonowaty), okucia żelazne oraz 2 

groty (w tym jeden rytualnie zgięty). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Ciechanowskich Zapiskach Muzealnych". 

Zakończono etap prac terenowych. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kultury łużyckiej N okres epoki brązu/ okres halsztacki) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski i młodszy okres wpływów 

rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Żychlińskiego przy współ
pracy mgr mgr Justyny Żychlińskiej, Agnieszki Zarzyckiej, Bartłomieja Rogalskiego, Wiktora 

Kudry i Jarosława Figana (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu). 

Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Stanowisko, od

kryte w trakcie badań powierzchniowych wiosną 1996 r. w ramach penetracji trasy przebiegu 
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FALENTY DUŻE, st. l, 
gm. Raszyn, 
woj. warszawskie, 

AZP 59-65/4 

Gacki-Les%C%e, st. l, 

gm. Pińczów, woj . kieleckie 

GĄBINEK, st. l 
(GAZ 35), 

gm. Lubanie, 

woj. włocławskie, 

AZP 45-47/58 

autostrady Al, zlokalizowane jest na terasie, stoku i pagórku w obrębie małej doliny. Od

humusowanie prowadzono przy pomocy sprzętu ciężkiego. Przebadano powierzchnię l ha 

w północnej części stanowiska. 

Odkryto i zadokumentowano 400 obiektów nieruchomych oraz pozyskano 4100 frag

mentów ceramiki, która posłużyła do przeprowadzenia analizy chronologiczno-chorologicz

nej. Posuwając się od wschodu na zachód natrafiono na pozostałości osady kultury przewor

skiej - kilka dużych rozmiarów, lecz o niewielkiej miąższości półziemianek oraz parę obiek

tów o nieokreślonej funkcji; całość datowano na późny okres wpływów rzymskich. Następnie 

natrafiono na nieliczne ślady osady kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i okresu halsz

tackiego: odsłonięto 3 ziemianki, w tym jedną z paleniskiem wewnątrz, oraz kilkadziesiąt 

jam, najprawdopodobniej o charakterze śmietniskowym. Największe zgrupowanie obiektów 

zlokalizowane było na zachodnim krańcu badanego terenu. Związane jest ono z ludnością 

kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i stanowi fragment części gospo

darczo-produkcyjnej rozległej osady. Do takich wniosków składnia odkrycie dwóch pieców 

wapienniczych, a także dużej liczby jam śmietniskowych oraz większych obiektów o bliżej 

nieokreślonej funkcji. Nieliczne obiekty związane z kułturą pucharów lejkowatych rozpro

szone były po całej badanej przestrzeni. Badania będą kontynuowane. 

osada kułtury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

osada hutnicza kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Marię Kulisiewicz

Kubielas (Biuro Naukowo-Konserwatorskie, mgr Maria Kulisiewicz-Kubielas, Warszawa). Fi
nansowane przez inwestorów prywatnych: Jerzego Nielubowicza, Stanisława Kowalczyka, Alek

sandra Majewskiego i Krzysztofa Smielaka. Pierwszy sezon badań. Badania prowadzono 

w obrębie trzech działek budowlanych nr ew. 1/5, 1/2 i l/ 4,położonych w obrębie wsi Laszczki. 

Ogółem zbadano 2334 m2 powierzchni. 

Łącznie odkryto 37 obiektów i warstwę kulturową. Pozostałości osady kułtury łużyckiej 

z wczesnej epoki żelaza wystąpiły na terenie wszystkich trzech działek. Odkryto tu różnej 

wielkości jamy osadnicze o miąższości dochodzącej maksymalnie do 80 cm. Ich inwentarz 

stanowiły ułamki ceramiki, fragmenty kości zwierzęcych oraz grudki polepy. Największa kon

centracja obiektów z okresu wpływów rzymskich wystąpiła na terenie działki nr 1/5. Odkry

to tu i wyeksplorowano 16 obiektów, wśród nich: półziemiankę, 3 paleniska z dużą ilością 

polepy, 2 piece dymarkowe oraz 10 jam osadniczych. Na uwagę zasługuje obiekt określony 

jako półziemianka - odsłonięto jej wschodnią partię (zachodnia znajduje się pod jezdnią). 

Zarys odkrytej części zbliżony był do prostokąta o wymiarach 3,6 x 4 m, w przekroju była 

nieckowata, o miąższości dochodzącej do 1,2 m. W półziemiance oprócz bardzo dużej ilości 

ceramiki, kości zwierzęcych, grud polepy i niewielkich żużli żelaznych odkryto: 2 kubki oraz 

naczynie misowate o czarnej powierzchni, częściowo skorodowane szydło żelazne i szydło 

kościane. Pozyskany materiał ceramiczny należy do kultury przeworskiej i datuje ten obiekt 

na wczesny okres wpływów rzymskich. Większość z pozostałych obiektów należy również uznać 

za pozostałości osady produkcyjnej kultury przeworskiej z tego samego okresu. 

~-; _ ... -· ,_..:.olll/.:._ J:.ll. · •. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa wczesnobrązowego 

osada związana z cyklem pomorsko-kloszowym (wczesna epoka żelaza) 

osada kułtury przewarsklej (późny okres przedrzymski) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone w dniach od 5 sierpnia do 6 września przez Lubomirę Tyszler. Finansowane 

przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko l w Gąbinku, gm. Lubanie (GAZ 35) znajduje się w zasię

gu 2. i 3. nitki gazociągu, na odcinku przebiegającym przez wsie Kucerz i Gąbinek. Wykop I 

został założony wzdłuż 2. nitki planowanego przebiegu gazociągu, na linii wschód-zachód, 3 m 

na południe i 10 m na północ od osi gazociągu, na szerokości 13 m. Długość wykopu obej-



GĄBINEK, st. 2, 
gro. Lubanie, 
woj. włocławskie, 

AZP 45-47/57 

mowaław pierwszej wersji 125 m, później przedłużono ją do 145 m, aż po skarpę wiślaną. 

Wykop obejmuje 1885 m2• Odchylenie od osi północ-południe wynosi 260 na wschód. 

Wytyczona została wspólna magistrala i siatka arowa dla stanowiska Gąbinek i Kucerz st. 12 

(56). Magistrala przebiega w odległości 35 m na południe od linii wykopu w Gąbinku st. l 

(58). Wykop podzielono na dwa odcinki: odcinek l obejmuje ary 105/105-105/110 i 104/ 
105-104/110 (60 m), odcinek II obejmuje ary 105/111-105/119 i 104-111-104/119 (85 m). 

Ary na linii 105 obejmują niepełne ćwiartki A, B (5 x 3 m) i pełne ćwiartki C, D; ary na linii 

104 obejmują tylko pełne ćwiartki A, B. Dla ułatwienia wprowadzono podział roboczy na 

mniejsze odcinki, obejmujące obszar 13 m (północ-południe) x 10 m (zachód-wschód). Wy

kop l podzielony został na 1-15 odcinków oznaczonych cyframi arabskimi. 

Zarejestrowano 59 obiektów różnej wielkości, wśród nich 2 bruki kamienne, 5 skupisk 

ceramiki, obiekt militarny (okop) z zespołem 15 dołków posłupowych, oraz obiekty o funkcji 

mieszkalnej, zasobowej i produkcyjnej. Chronologicznie mieszczą się one w następujących 

okresach kulturowych: l/ wczesny brąz (1), 2/ łużycko-pomorski (3), 3/ pomorsko-kloszowy 

(8), 4/ późny przedrzymski (14), wczesnośredniowieczny (2). W 9 obiektach nie stwierdzono 

obecności materiału zabytkowego .- są to bądź spągi zniszczonych obiektów, bądź pozostało

ści głębiej zalegającej miejscami warstwy kulturowej. Zebrany materiał kulturowy to przed

mioty krzemienne, ceramika naczyniowa, destrukty kości zwierzęcych oraz nieliczne i mało 
charakterystyczne przedmioty metalowe. W materiale ceramicznym najbardziej wyróżniają

ce się i najliczniejsze są ułamki z naczyń okresu przedrzymskiego. Pochodzą one z naczyń 

zasobowych "grubej roboty", o chropowatych powierzchniach i wygładzonych partiach przy 

wylewie i krawędziach, oraz z naczyń pogrubionych, mało starannie facetowanych. Krawę

dzie naczyń średnio- i cienkościennych są starannie uformowane, zaś naczyń pogrubionych -

proste bądź wychyłone na zewnątrz, facetowane. W mat~riale przedrzymskim nie było ułam

ków ornamentowanych. Poza wymienionymi formami zasobowymi wysrapiły formy bania

ste, czarki i misy. Obiekt 51 zawierał ułamki dużego, wypełniającego całą jamę naczynia zaso

bowego z mocno pogrubioną krawędzią, wygładzone w części przykrawędnej. Szczegółowa 

inwentaryzacja pozwoli na odtworzenie układu ułamków po zrekonstruowaniu naczynia. 

Poza wymienionymi formami naczyń typowych dla wczesnej fazy kułtury przeworskiej 

zarejestrowano występowanie ceramiki o cechach pomorsko-kloszowych, jak również mate

riał cyklu łużycko-pomorskiego. Do kułtury pomorsko-kloszowej zalicza się zachowane w ca

łości naczynie-cedzak z dużym otworem w dnie oraz szeregiem otworków w części przydennej, 

o zdobionym plastycznymi zagłębieniami wylewie. Najmłodszym materiałem ceramicznym, 

poza wspomnianym materiałem nowożytnym i późnośredniowiecznym, jest ceramika z dwóch 

obiektów wczesnośredniowiecznych: w jednym z nich znaleziono dno naczynia z otworami, 

oblepione dziegciem służącym do jego produkcji. Materiał krzemienny (57 przedmiotów) był 

niejednorodny chronologicznie, datowany głównie na neolit, ale również na epokę brązu. 

Najliczniejsze były odłupki, wióry i łuszcznie wykonane przede wszystkim z krzemienia bał

tyckiego (53 wyroby). Na zbadanej części osady najwyraźniej rysuje się horyzont późny prze

drzymski (przynajmniej 14 obiektów), a także poprzedzający go cykl pomorsko-kloszowy (8 
obiektów). Z okresu wczesnośredniowiecznego pochodzą dwa dobrze zachowane obiekty, 
prawdopodobnie o charakterze produkcyjnym. Interesująco przedstawiają się znakomicie 

zachowane ślady po okopie z n wojny światowej, z zespołem dołków po siatce maskującej 

rozciągniętej wzdłuż wykopu. 

osada kułtury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

osada nowożytna 
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego, przeprowadzone 

w październiku i listopadzie przez mgr mgr Aleksandra Andrzejewskiego, Arkadiusza Ho

ronziaka i Ewę Poruralską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Nau

kowe Archeologów Polskich i PSOZ Włocławek). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2600 m2 (wykop 200 x 13 m), którą odhu

musowano mechanicznie. 

Po zdjęciu warstwy ornej stwierdzono, że całą powierzchnię wykopu zalega warstwa żółte

go, jałowego piasku. Odkryto w nim jedynie 10 obiektów archeologicznych w postaci nie

wielkich jam i relikt współczesnego rowu (prawdopodobnie okopu z czasów n wojny świato-
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wej). Materiał zabytkowy to głównie bardzo rozdrobnione ułamki ceramiki naczyniowej (132), 

4 silnie skorodowane przedmioty metalowe, 2 krzemienie i 2 kości zwierzęce- łącznie 140 

egzemplarzy zinwentaryzowanych w 34 numerach. Zgodnie ze wstępnymi badaniami mate

riał ten nawiązuje do stanowisk GAZ 34, 35 i 35A i należy go datować na późny okres lateński 

(kultura przeworska) oraz okres nowożytny. Zarejestrowane obiekty znajdują się na zachod

nim skraju dużej osady, której wschodnią część odkryto na obszarze wymienionych stanowisk. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz

kiego. Badania nie będą kontynuowane. 
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Gąsawa, st. 6, 
gm. loco, woj. bydgoskie 

GŁUSlYNO, st. l, 
gm. Potęgowo, 

woj. słupskie, 

AZP 8-32/18 

Gniezno, st. 22, 
Jezioro Święte, woj. poznańskie 

GRODZISK MAZOWIECKI, 
st. XII, gm. loco, 

woj. warszawskie, 

AZP 59-62/ll 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

osada kultury wieibarskiej (młodszy okres wpływów rzymskich) 

cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia przez 

dr. Henryka Machajewskiego (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu). Finansowane przez PSOZ, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mic

kiewicza w Poznaniu i Urząd Gminy w Potęgowie. Piąty sezon badań. Stanowisko było bada

ne ratowniczo w latach 1992-1995. W sezonie 1996 wytyczono w nawiązaniu do wykopów 

z lat 1992-1995 dwa pasy wykopów: pierwszy o wymiarach 50 x 10 m, skierowany na zachód, 

drugi o wymiarach 35 x 5 m, z poszerzeniami, skierowany na północ. Łącznie przebadano 

707m2• 

Celem badań było rozpoznanie kolejnych partii pozostałości osadniczych z okresu prze

drzymskiego i wpływów rzymskich, skupionych w zachodniej i północnej części stanowiska, 

oraz eksploracja obiektów wyoranych na powierzchnię w trakcie prowadzenia ekstensyw

nych prac polowych przez holenderskiego dzierżawcę. Stwierdzono 101 obiektów, 2491 frag

mentów ceramiki naczyniowej, 228 bryłek polepy, 10 krzemieni, 51 bryłek żużla; pobrano 10 

próbek węgla. Z zabytków wydzielonych znaleziono: siekierkę kamienną, podkładkę kamienną, 

fragment ozdoby z brązu, 4 przęśliki. Pozostałości te można łączyć z kulturą pucharów lejko

watych, kulturą wczesnej epoki brązu, kulturą łużycką, oksywską, wieibarską oraz kulturą 

wczesnego i późnego średniowiecza. Znakomita większość obiektów cechuje się się wypełni
skaroi pierwotnymi, w nieznacznym stopniu zakłóconymi późniejszym osadnictwem. W ich 

rozmieszczeniu zauważa się wyraźne zgrupowania w strefie zachodniej (wykop 54-59) i w wyko

pie północnym (wykop 72, 76-78). Zwraca uwagę skupisko jam w wykopie 63-69, przypomina

jące formą jamy po grobach szkieletowych, o wypełniskach jednak wysoce sperturbowanych 

współcześnie. 

Wyniki badań dostarczyły nowych informacji, zwłaszcza związanych z osadnictwem kul

tury łużyckiej. W znakomity sposób poszerzona została baza źródłowa dotycząca osadnictwa 

w okresie rozwoju kultury oksywskiej i kultury wieibarskiej fazy cecelskiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

cmentarzysko kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l lipca do 19 sierpnia 

przez mgr Dorotę Nawrocką-Mazurek i Roberta Wojraszka (Przedsiębiorstwo Konserwator-



skie "Terra" s.c.). Finansowane przez inwestora prywatnego Ryszarda Klonowskiego. 

Stanowisko zostało odkryte w 1971 r. podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych 

przez Stefana Woydę. W 1995 r. zostały przeprowadzone pierwsze badania wykopaliskowe 

pod kierunkiem A. Smolińskiego - objęto nimi obszar 13 arów w pasie o szerokości 2 m 

wokół działek przeznaczonych pod Fabrykę Wyrobów z Tworzyw Sztucznych. Do tegorocz. 

nych badań wyznaczono teren 20 arów, podzielonych na 2 wykopy: nr 8 i 9. Z powodu nie 

wywiązania się inwestora z umowy przerwano je po przebadaniu 13 arów (teren przeznaczony 

pod budynek produkcyjny - wykop 8 oraz 3 ary z obszaru przeznaczonego pod budynek 

magazynowy). Wykorzystano naniesioną na plany siatkę arów z oznaczeniami przyjętymi 

w poprzednim sezonie. Po zdjęciu humusu przy użyciu ciężkiego sprzętu eksplorowano war

stwę kulturową, zbierając materiał w ramach ćwiartek arów oraz z obiektów czytelnych na 

poziomie tej warstwy. 

Odsłonięto łącznie 420 obiektów archeologicznych, w większości wyodrębnionych poni

żej warstwy kulturowej: 313 różnej wielkości i głębokości dołów posłupowych, 76 jam, 14 

pieców do wytopu żelaza -dymarek, 8 grobów (w tym jeden zwierzęcy), palenisko, 3 studnie, 

2 półziemianki, skupisko kamieni, 2 rowy. Dołki pasłupowe nie tworzyły regularnych ukła

dów, z wyjątkiem trzech rzędów w arze D3, układających się w konstrukcję budowli naziem

nej. Najczęściej były to obiekty o kształcie okrągłym lub owalnym, o średnicy od 20 do 50 cm 

i głębokości od 10 do 70 cm. Część z nich miała obstawę kamienną z otoczaków, inne wypeł

nione były warstwą gliny (zwykle w górnej partii) w celu lepszego umocowania słupa w przy

gotowanym dole. Jamy, również różnego kształtu i głębokości, zazwyczaj były owalnymi, niecko

watymi zagłębieniami, nie tworzącymi między sobą żadnych układów przestrzennych, czasem 

nakładającymi się na siebie. Piece do wytopu żelaza wystąpiły tylko w arze C4b i CSd w postaci 

zwartego piecowiska bez wyraźnego układu przestrzennego. Były to różnej wielkości kotlinki 

pieców o przekroju nieckowatym, czasami z pozostałościami kloców żużli. Odsłonięto groby 

ciałopalne popielnicowe. W większości popielnic znajdowały się fragmenty potłuczonych 

innych naczyń cienkościennych. Szczątki kostne zachowały się tylko w dwóch grobach -

jednym zwierzęcym i jednym ludzkim- wynikało to z niesprzyjających warunków glebowych 

do zachowania przepalonych szczątków kostnych, albo były to groby symboliczne (?). Zwraca 

uwagę brak innego wyposażenia w postaci narzędzi czy też ozdób. Studnie zaliczyć należy do 

najciekawszych obiektów, jakie wystąpiły na tym obszarze. Wszystkie znajdowały się blisko 

siebie, tj. w północno-zachodniej części wykopu nr 8. Dwie z nich zostały przebadane w całości, 

trzecia, znajdująca się na skraju wykopu, tylko do połowy. Były to bardzo głębokie obiekty 

rysujące się w stropowej części jako rozległe jamy. Studnia z ara E4a (obiekt 464) miała kon

strukcję klepkową, składającą się z czterech pionowo wbitych kołków o średnicy 20 cm. 

Każdy z nich tworzył narożnik drewnianej cembrowiny. Ściany boczne wyłożone były dwiema 

warstwami desek (około 3 cm grubości), zaostrzonych na końcu i wbitych w grunt. Konstruk

cja drewniana zachowała się jedynie w dolnej części studni. Wyżej ściany lejowatej jamy wyło

żone były warstwą kamieni, które z czasem osunęły się do wnętrza studni. 

Na dnie w warstwie namuliskowej znaleziono naczynie gliniane, jednak większość zabyt

ków z tej studni pochodziła z warstw zasypiskowych. Druga studnia, z ara D4d (obiekt 547), 

miała konstrukcję zrębową o wymiarach 1,4 x 1,2 m. Zachowało się 15 belek (dranic) w ukła

dzie pierwotnym. W dolnej części po bokach konstrukcji drewnianej znajdowały się ułożone 

kamienie. W warstwie namuliskowej nie znaleziono zabytków- prawdopodobnie studnia ta 

była czyszczona w okresie użytkowania. Brak śladów po ewentualnych zmurszałych belkach 

w wyższych poziomach sugeruje, że studnie były częściowo rozbierane po zaprzestaniu ich 

użytkowania. Bale drewniane z konstrukcji obiektów 464 i 547 zabezpieczono do analiz den

drochronologicznych i ewentualnej rekonstrukcji do celów wystawienniczych. 

Półziemiankę (?) odkryto w wykopie nr 9 (obiekt 622). Odsłonięto tylko jej część, gdyż 

znajdowała się na krawędzi wykopu. Był to obiekt prostokątny z kilkoma dołami poslupowy

mi. Zachowała się przewrócona ściana, widoczna jako zwarta warstwa polepy. Pod nią wystą

piły liczne węgle drzewne (pobrane do dalszych analiz). Z profili wszystkich ciekawszych obiek

tów pobrano próby glebowe do analiz paleobotanicznych. 

Materiał zabytkowy był bardzo liczny. Ogółem zainwentaryzowano 12965 zabytków, tj.: 

8787 fragmentów ceramiki, 695 fragmentów polepy, 1563 fragmenty kości, 1850 fragmen

tów żużla, 46 zabytków wydzielonych, 24 próby ziemi. Charakter odkrytych obiektów świad-
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GRÓDEK, st. l, 
gm. Klukowo, 

woj. łomżyńskie, 

AZP 46-81/-

czy o tym, że badany obszar znajduje się na peryferii dużej osady - wydaje się zatem, że 

działania gospodarcze przeniesione zostały poza obręb zabudowań mieszkalnych. Ponadto 
zwraca uwagę niewielka ilość zabytków wydzielonych charakterystycznych dla osad, tj. przę

ślików, ciężarków tkackich, narzędzi, ozdób. 
Badane stanowisko powinno znajdować się pod stałym nadzorem służb konserwator

skich, ponieważ znajduje się w strefie inwestycji Grodziska Mazowieckiego. 

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - starszy okres 

wpływów rzymskich) 

Wykopaliskowe badania ratownicze w związku z planowaną eksploatacją żwiru na skalę 

przemysłową, przeprowadzone w dniach od 24 maja do 26 sierpnia przez mgr. mgr. Antonie

go Smolińskiego (PHU ANWIT Warszawa) i Sławomira Żółkowskiego. Finansowane przez 

PSOZ w Łomży. Drugi sezon badań. Założono 6 wykopów o łącznej powierzchni 6 arów. 

Wykop nr IIV96 był kontynuacją wykopu nr III z 1995 roku. Wytyczono go na obszarze 

przylegającym do wybierzyska głównego od strony południowo-zachodniej, gdzie krawędź 

północną stanowiła krawędź piaskowni o nieregularnym przebiegu. W obrębie tego wykopu 

stwierdzono i wyeksplorowano 11 obiektów grobowych kultury przeworskiej, o numerach: 

68, 69, 73, 74, 75, 76A, 76B, 77, 78, 79 i 145. Dziewięć z nich zawierało materiał zabytkowy, 

którego chronologię ustalono na fazy A
1
-A

3 
okresu przedrzymskiego. Pozostałe 2 groby (nr 

79 i 145) zawierały materiał datowany na wczesny okres wpływów rzymskich. 

Wykop nr XII/ 96, o powierzchni 184m2, zlokalizowano w zachodniej części stanowiska, 

tuż przy zachodniej krawędzi piaskowni. Z warsrwy humusu wydobyto nieliczne, luźne znale

ziska ceramiki. W części południowo-zachodniej był to materiał ceramiczny charakterystycz

ny dla kultury przeworskiej. W części środkowej wykopu i w kierunku północno-zachodnim, 

w spągu humusu znaleziono kilka fragmentów ceramiki, których chronologię ustalono na 

epokę brązu. W obrębie całego wykopu nr Xll/96 odkryto i wyeksplorowano 12 obiektów. 

Trzy obiekty, o numerach 71, 71A i 72B, były grobami kultury przeworskiej, dwa z nich (71 

i 71A) były mocno zniszczone przez orkę. Obiekty nr 72 i nr 100 to najprawdopodobniej 

groby. Obiekt nr 72 nie zawierał wyposażenia, zaś w obiekcie nr 100 wystąpiło kilka fragmen

tów ceramiki, w tym jeden wczesnośredniowieczny. Pozostałe obiekty (108-113) nie zawiera

ły wyposażenia, wydzielały się słabo w piasku calcowym. Najprawdopodobniej łączyć je należy 

z fragmentami ceramiki z epoki brązu, którą w układzie rozproszonym stwierdzono w war

stwie humusu wykopu nr XIV96, są to więc najpewniej ślady obiektów osadniczych z epoki 

brązu. Mała liczba grobów kultury przeworskiej na obszarze wykopu nr Xll/96 wskazuje, iż 

teren ten stanowi już peryferię cmentarzyska. 

Wykop nr XIIV96, o powierzchni 42 m Z, został zlokalizowany w części centralnej stano

wiska, obejmując nieprzebadany jeszcze obszar pomiędzy wykopami ryr II i nr X z 1995 roku. 
W warstwie humusu miąższości do 30 cm (powierzchnia gruntu była porośnięta darnią) 

znaleziono zarówno liczne fragmenty ceramiki w układzie rozproszonym, jak też zabytki 
metalowe, z czego należało wnosić, że część obiektów będzie zniszczona. Wyeksplorowano 22 

obiekty o numerach 80-90, 90B, 91-99, 101. Osiem małych obiektów, kolistych w rzucie 
poziomym, o przekroju najczęściej nieckowatym, nie posiadało w wypełniskach wyposaże

nia. Są to najprawdopodobniej groby oraz dołki posłupowe. Pozostałe obiekty tworzyły dwa 

skupienia. Były to groby, których wypełniska złożone były głównie z warstwy tłustej, zwięzłej 

spalenizny, zawierającej liczne fragmenty ceramiki oraz drobne fragmenty przepalonych ko

ści. Obiekty miały długość od 1,4 do 0,6 m, szerokość od 1,2 do 0,6 m. Na uwagę zasługuje 

obiekt nr 82, duży grób jamowy, w wypełnisku którego stwierdzono obok fragmentów cera

miki liczne zabytki metalowe, między innymi smukły grot włóczni wbity w ścianę jamy grobo

wej. Inny charakterystyczny obiekt to grób nr 90B, z którego wydobyto 6 naczyń całych, 

2 z nich wypełnione były całkowicie przepalonymi kośćmi. Inne groby popielnicowe to obiekty 

nr 81 i 90. Stwierdzono także, że groby ze starszego okresu wpływów rzymskich wkopane były 

w kilku przypadkach w groby starsze - z młodszego okresu przedrzymskiego, a także, iż sku

piska grobów tworzą obiekty o różnej chronologii. Po raz pierwszy na tym cmentarzysku 

odkryto grób szkieletowy z pochówkiem w jamie grobowej (obiekt nr 101). Grób ten został 

częściowo zniszczony na obszarze wykopu nr XIV /96. W grobie szkieletowym znaleziono 

fibule brązowe datowane na fazy B
2
-C

1 
okresu wpływów rzymskich. 
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Wykop XIV / 96 założono również w części centralnej stanowiska, tak iż był on przedłuże

niem w kierunku południowo-wschodnim wykopów nr Vlll i nr VIIIA z roku 1995. W obrę

bie tego wykopu wyeksplorowano 7 obiektów - wszystkie były grobami kultury przeworskiej 

z młodszego okresu przedrzymskiego. 

Wykop nr XV /96, o powierzchni 80 m2, założono na obszarze pomiędzy wykopami II i X 
z 1995 roku. W jego obrębie odkryto i wyeksplorowano 16 obiektów, w zdecydowanej więk

szości grobów jamowych. Z wykopu nr XVI/96 pochodziło następnych 15 obiektów, z których 

zdecydowana większość była grobami jamowymi. Chronologicznie były to groby z wyposaże

niem datowanym na fazy A1 i Az młodszego okresu przedrzymskiego oraz na fazy B 
1 

i B
2 

okresu wpływów rzymskich. 

cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-starszy okres rzym

ski, fazy A/ Az-B1) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Cieślak

Kopyt (Muzeum Okręgowe w Radomiu). Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Rado

miu. Kontynuowano wcześniejsze pace prowadzone przez l. Micke z Muzeum Okręgowego 

w Radomiu. W sezonie 1996 przebadano wschodnią część nekropolii. Wykopy miały w więk

szości charakter sondażowy, gdyż większa część cmentarzyska znajduje się pod lessem. 

Odkryto groby kultury pomorskiej i kultury przeworskiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra

domiu. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

osada i warzelnia soli z okresu wpływów rzymskich 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Józefa Bednarczyka (Instytut Prahi

storii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) przy współpracy mgr Lucyny Le

śniak. Finansowane przez PSOZ. Dwunasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 5,2 ara. 

Wykopy zlokalizowane były na granicach trzech stref: mieszkalnej, gospodarczej i pro

dukcyjnej. Zarejestrowano 22 nowe obiekty oraz fragmenty dwóch eksplorowanych częścio

wo już uprzednio. Były wśród nich: dom mieszkalny, piec, 2 paleniska, 17 dołków pasłupo

wych oraz grób (?). Dom mieszkalny (oh. 1122) typu półziemiankowego uległ częściowemu 

zniszczeniu w trakcie niekontrolowanego wywożenia ziemi z hałdy, pod którą zalegał. Na 

podstawie niezbyt licznego, acz dostatecznie diagnostycznego materiału ceramiemego zaliczyć 

go należy do wcześniejszej fazy osadniczej, datowanej na II w. n.e. Piec (oh. 1102), o ściankach 

wyłożonych łupanymi kamieniami, na planie nieco nieregularnego owalu, uznać można -

przez analogię do usytuowanych w sąsiedztwie podobnych urządzeń - za wapienniczy. Oba 

paleniska, posadowione na dnie płytkich, czworobocznych zagłębień, należą do zgrupowania 

analogicznych obiektów używanych do odparowywania solanki. Usytuowane są one na obrzeżu 

całego kompleksu, sąsiadując bezpośrednio z urządzeniami mieszkalnymi i gospodarczymi. 

Pozostałością tych ostamich są dołki posłupowe, odkryte w konfiguracjach przestrzennych; 

nie dawały się one powiązać w układy funkcjonalne. Podkreślić należy, iż w dwóch z nich 

wystąpiły zwęglone ziarna zboża. Zagadkowa natomiast jest obecność w tej części osady naczy

nia z przepalonymi szczątkami kosmymi. Naczynie, zachowane we fragmentach, ma cechy 

właściwe dla ceramiki schyłkowego okresu wpływów rzymskich. Z interpretacją tego odosob

nionego faktu należałoby się wstrzymać przynajmniej do czasu wykonania ekspertyzy antro

pologicznej. Badania będą kontynuowane. 
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JAKUSZOWlCE, st. 2, 
gm. Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie, 
AZP 98-62/-

osada kułtury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada kułtury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od l sierpnia do 8 paż

dziernika przez dr. hab. Piotra Kaczanowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiel

lońskiego). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Dwunasty sezon badań. Eksplo

racją objęto dwie z czterech stref wytypowanych do badań, tj. strefę nr 3 i nr l. W strefie 

nr 3 kontynuowano prace na odcinkach LVIII i LVIX, badanych w 1995 r., oraz poszerzono 

ubiegłoroczny wykop (50 m2) o przylegające do nich od zachodu i północy następne 3 odcinki 

(LVIIIA o powierzchni 4 m Z, pełniący rolę świadka profilowego, LXI- 15 m2 i LXII- 18 m2
). 

Łącznie wykopy w strefie 3 objęły powierzchnię 87 m2 w obrębie arów 1427, 1428, 1461 

i 1462. W strefie nr l na odcinku LXIII założono wykop o powierzchni 25 m 1 na arze 595. 

W sumie w obydwu strefach przebadano 112m2
• 

Sytuacja stratygraficzna na nowo otwartych odcinkach w strefie nr 3 była analogiczna do 

zaobserwowanej wcześniej na odcinkach LVIII i LIX: pod warstwą humusu zalegała warstwa 

szarobrunatnej ziemi o miąższości około 60 cm, z zabytkami z późnego okresu wpływów rzym

skich, niżej - cienka, jasnobrunatna warstewka o miąższości około 10 cm, z materiałami 

z okresu przedrzymskiego, a pod nią warstwa o prawie czarnym zabarwieniu, o maksymalnej 

miąższosci około 50 cm, datowana na wczesną epokę brązu. Na głębokości około 60 cm od 

współczesnej powierzchni gruntu uchwycono całe zarysy odkrytych w 1995 r. obiektów: 1030 

i przylegającego doń obiektu 1029. Obiekt 1030, datowany na podstawie trzech niewielkich 

fragmentów przedmiotów żelaznych na wczesną epokę żelaza, okazał się prostokątną budow

lą usytuowaną na osi wschód-zachód, o wymiarach około 5 x 3,6 m. W jej narożniku znaj

dowało się okrągłe palenisko o średnicy około 1,2 m, w którym stwierdzono znaczną ilość 

dużych kawałków polepy, węgle drzewne i warstewki przemytego popiołu. W pobliżu paleni

ska, w północnej części zarysu obiektu, począwszy od 80 cm od powierzchni gruntu, uchwy

cono dalsze ślady dołków posłupowych. Stwierdzono również ślady trzech masywnych słu

pów o średnicy około 40 cm, zlokalizowanych na jednej osi, pełniących prawdopodobnie 

funkcję nośną, być może związaną z konstrukcją zadaszenia. O mieszkalnym charakterze obiek

tu świadczy obecność paleniska, a także relatywnie niewielka ilość materiałów zabytkowych 

znalezionych w wypełnisku (nieliczne fragmenty ceramiki, kilka szklanych paciorków o nie

typowych kształtach oraz fragment muszli, tzw. porcelanki, pochodzącej z basenu Morza Śró
dziemnego, stanowiącej rzadkie znalezisko w środowisku kułtury pomorskiej}. Na podstawie 

fragmentu tzw. naczynia jeżowatego, lepionego ręcznie, obiekt można datować na fazę Bz 

wczesnego okresu wpływów rzymskich lub wczesny odcinek młodszego okresu wpływów rzym

skich. Bezprecedensowa w skali całej kułtury przeworskiej konstrukcja (liczne słupy wbite na 
obwodzie obiektu) może świadczyć o próbach naprawy i wzmocnienia budynku, a zatem o jego 
dwufazowości. Stwierdzono, że obiekt 1029, będący podłużną jamą o długości około 2 m, 
naruszył zarys obiektu 1030 w jego partii południowo-zachodniej, jest więc od niego młod

szy, co zdają się potwierdzać znalezione w nim zabytki. Poza śladami pięciu niewielkich, wy

łożonych kamieniami palenisk i śladami kolejnych dołków posłupowych, w najbliższym oto

czeniu obiektu 1030 nie natrafiono na pozostałości innych obiektów z okresu wpływów rzym
skich. Na głębokości 140 cm od dzisiejszej powierzchni gruntu odsłonięto cały zarys, znane

go fragmentarycznie w 1995 r., obiektu 1043, zbliżonego do elipsy (oś dłuższa - 6,5 m, oś 

krótsza- 4 m), usytuowanego na osi południowy wschód-północny zachód. Około 30 cm 

niżej zarys upodobnił się do ósemkowatego, a na głębokości 210 cm widoczne były dwie 

oddzielone od siebie pasem calca, równoległe, podłużne jamy, usytuowane w przybliżeniu na 

osi wschód-zachód. Były to zatem albo dwa obiekty, albo jeden z dwiema przegłębionymi 

niszami. W obrębie jamy wysuniętej na południe dokonano interesującego odkrycia - tuż 

przy jej granicy północno-zachodniej spoczywał doskonale zachowany szkielet około 15-let

niego młodzieńca, w pobliżu stóp którego znajdował się walcowaty blok twardej, przepalonej 

substancji organicznej, prawdopodobnie drewna, o średnicy około 20 cm i wysokości około 

30 cm. Mniej więcej 20 cm niżej , we wschodnim krańcu jamy stwierdzono wtórnie naruszo

ne i przemieszane kości kobiety około 60-letniej. Zwraca uwagę fakt, że wypełnisko obiektu 

1043 ma charakter zdecydowanie osadniczy- znaleziono w nim duże fragmenty polepy, 

węgle drzewne, przepalone zboże, kamienne rozcieracze i drobne przedmioty codziennego 



JEZIERNIK, st. 4, 
gm. Ostaszewo, 

woj. elbląskie, 

AZP 15-47/9 

JEZIORY, st. 3, 

gm. Sieradz, 

woj . sieradzkie, 

AZP 70-45/19 

użytku, nie mające charakteru wyposażenia grobowego. Wśród materiałów kultury łużyckiej 

dla obiektu zawierającego dwa pochówki nie ma jak dotąd dokładnej analogii, równie unika

towe są odkryte w nim pozostałości domniemanego naczynia drewnianego u stóp szkieletu 

młodzieńca. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z częścią zachodnią osady, w strefie nr 3 
zaobserwowano mniejszą koncentrację obiektów i brak śladów działalności produkcyjnej. 

W strefie nr l sytuacja stratygraficzna odbiegała od rozpoznanej w pozostałych zbadanych 

dotąd strefach. Pod warstwą humusu zalegała warstwa brunatnej ziemi o miąższości około 

60 cm, a pod nią leżała warstewka czarnej ziemi o miąższości około 20-30 cm- obie zawie

rały przemieszane materiały z różnych okresów pradziejów, średniowiecza i czasów nowożyt

nych, prawdopodobnie na skutek osadzania się ziemi spływającej z wyższych partii terenu. 

Niżej zalegała warstewka o miąższości około 40 cm z materiałami z okresu wpływów rzym

skich, a pod nią warstewka o intensywnie czarnym zabarwieniu, bez istotnych ilości zaby

tków z wczesnej epoki brązu. Na odcinku I..Xlll stwierdzono obecność jedynie kilku nieregu

larnych, niewielkich jam, datowanych zapewne na późny okres wpływów rzymskich, oraz 

jednej dużej, bardzo głębokiej jamy (dno na głębokości prawie 4 m od dzisiejszego poziomu 

gruntu), prawdopodobnie średniowiecznej. Uderzający jest tu zupełny brak obiektów kultu

ry trzcinieckiej, a także relatywne ubóstwo materiałów zabytkowych, co potwierdziła również 

uzupełniająca badania wykopaliskowe prospekcja powierzchniowa - znaleziono tylko frag

menty naczyń glinianych, głównie datowanych na późny okres wpływów rzymskich i na śred

niowiecze, nie natrafiono na przedmioty metalowe i licznie występujące w wielu innych pun

ktach osady monety rzymskie. Wszystko to pozwala wnioskować, że uchwycono tu północną 

granicę zasięgu osady zarówno we wczesnej epoce brązu, jak i w okresie wpływów rzymskich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Ja

giellońskiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Recherches Archeolo

giques - Sprawozdania Archeologiczne". Badania będą kontynuowane. 

osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski, fazy ~-A,) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niekontrolowaną eksploatacją piaśnicy, 

przeprowadzone w dniach od 15 do 30 sierpnia przez mgr. Mirosława Jonakowskiego (PSOZ 

Elbląg). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko położone jest na Żula
wach. Pierwotnie było to niewielkie wyniesienie, obecnie w znacznej części zniwelowane 

w wyniku długoletniej eksploatacji piasku. Na zachodniej krawędzi piaśnicy, w jej części 

północnej, założono 4 wykopy szerokości od 1,8 do 5,5 m. Łącznie przebadano powierzchnię 

około 85m2• 

Uchwycono bardzo czytelny i prosty układ stratygraficzny: bezpośrednio poniżej warstwy 

ziemi ornej o miąższości do 45 cm znajdowała się warstwa brunatnej i ciemnobrunatnej 

ziemi, spoistej, z Licznym materiałem ceramicznym i obiektami; miąższość warstwy kulturo

wej dochodziła do 55 cm. Odsłonięto następujące obiekty: fragment dużego obiektu osadowe

go z uchwyconymi dwiema jamami posłupowymi, 2 paleniska wyłożone dużymi fragmentami 

polepy, jamy zasobowe Qedna uchwycona poniżej poziomu użytkowego osady oksywskiej, bez 
materiału, niemożliwa do wydatowania -wydaje się, iż należy ją odnieść do wczesnej epoki 

żelaza), kilka różnego rodzaju jam pasłupowych oraz nieokreślone, małe obiekty osadowe, 

w większości bez jakiegokolwiek materiału. Wśród materiału zabytkowego poza dużą partią 

materiału ceramicznego szczególnie interesujące są: fragment półkoska, pierścionek brązowy 

w kształcie obrączki, otwarty, o zwężających się końcach, oraz fragment dużego paciorka 

szklanego, inkrustowanego żółtą nitką. 

Osada w Jezierniku, st. 4, pomimo znacznego zniszczenia (część wschodnia) w dalszym 

ciągu ma duże walory poznawcze dla rejonu Delty Wisły; badania powinny być prowadzone 

do całkowitego przebadania stanowiska. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Elblągu. 

Badania będą kontynuo-wane. 

domniemany kurhan kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) - weryfika

cja negatywna 

Weryfikację przeprowadził prof. dr hab. Leszek Kajzer z zespołem (Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego). 
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ftl'u..i~ .... st. l, 
gm. Wieniawa, 
woj. radomskie, 
A1l' 15-65/-

KAMIENICA SZlACHECKA, 
st. 3, gm. Stężyca, 

woj. gdańskie, 

AZP 13-37/-

obozowisko (paleolit schyłkowy?) 

osada kultury niemeńskiej(?) (neolit) 

osada kulrury przeworskiej (młodszy okres przedrzymskO 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową zbiornika wodnego "Doma

niów", przeprowadzone przez mgr. Marcina Bednarza (Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zlokalizowa

ne jest na wysokości wsi Kaleń, na prawym brzegu Radomki, na skraju skarpy stanowiącej 

granicę doliny rzeki. Wykopy o łącznej powierzchni 114 m2 założono w miejscu, w którym 

wystąpiło najwięcej zabytków. 

Materiał archeologiczny występuje bardzo szeroko, także poza obszarem zaznaczonym 

jako stanowisko. Nie znaleziono żadnych obiektów pradziejowych- całość materiału pocho

dzi z "warstwy". Zdecydowanie dominuje żużel i ceramika pochodząca z epoki żelaza. Zabytki 

te zalegały na całym badanym obszarze, przede wszystkim w warstwie humusu (dotyczy to 

zwłaszcza żużla), nie tworząc żadnych skupień oprócz bardzo niewielkiej i zwartej koncentra

cji kilku skorup. W wyniku wstępnej analizy prawdopodobne wydaje się powiązanie cerami

ki (a także żużla) z kulturą przeworską, datowaną raczej na młodszy okres przedrzymski. 

Materiały wcześniejsze, głównie związane z paraneolitem, występowały przede wszystkim na 

pograniczu humusu i piasku oraz w piasku, do głębokości 60-70 cm od powierzchni gruntu. 

Mimo iż znajdowano je na całej powierzchni wykopów, wydaje się iż można mówić -w odróż

nieniu od zabytków z epoki żelaza - o istnieniu niezbyt zwartych koncentracji materiału 

zabytkowego, głównie w wykopie L Ze względu na niewielką ilość fragmentów ceramiki i brak 

form charakterystycznych, nie można ściślej określić przynależności kulturowej tych materia

łów, aczkolwiek najbardziej prawdopodobna byłaby tu obecność kultury niemeńskiej. Nale

ży też wspomnieć o dwóch fragmentach wiórów dwupiętowych, wykonanych, jak wszystkie 

na tym stanowisku, z krzemienia czekoladowego. Nie można zatem wykluczyć istnienia fazy 

schyłkowopałeolitycznej, lecz pozostaje ona raczej w sferze hipotez. 

Badania nie będą kontynuowane. 

~ ',""~ -, ··~ ~.l '·l', l- • l 

cmentarzysko płaskie kułtury wieibarskiej (młodszy okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Małgorzatę T uszyńską i Miro

sława Pietrzaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Ósmy se

zon badań. Kontynuowano badania z lat 1987-1988 i 1991-1995, przebadano powierzch

nię 535m2• 

Odkryto 18 obiektów, w tym 3 groby szkieletowe, 7 grobów ciałopalnych (6 jamowych 

i l szkieletowy) oraz 8 innych obiektów towarzyszących pochówkom: palenisko, jamy i bruki 

kamienne. Groby ciałopalne jamowe przeważnie pozbawione były wyposażenia - w grobie 

72 (obiekt 94) znaleziono fragmenty dzbana rozbitego celowo, zapewne w trakcie obrzędów 

pogrzebowych; w grobie popielnicowym (obiekt 98) pod płaskim kamieniem wystąpiła zdo

biona situla grupy V wg R. Wołągiewicza, a w jej wnętrzu fragment stopionej sprzączki brązo

wej . Wszystkie groby szkieletowe datowane są na fazę By C 1 późnego okresu wpływów rzym

skich. Znaleziono w nich m.in. bransolety brązowe żmijowate typu II wg E. Blumego, kla

merki esowate srebrne typu B wg E. Mi.illera, srebrne paciorki dwustożkowate i sprzączki 

brązowe do pasa grupy D wg R. Madydy-Legutko. W grobie szkieletowym nr 70 (obiekt 91) 

wystąpiły dwie zapinki brązowe A V 96, przęślik gliniany, szpila brązowa haczykowata, kla

merka brązowa esowata zbliżona do typu D oraz miseczka gliniana grupy XVIII A wg R. Wo

łągiewicza. Grób 7 5 (obiekt 99), szkieletowy, był częściowo wyrabowany - znaleziono w nim 

fragmenty srebrnych, złoconych nakładek oraz srebrne druciki perełkowate, pochodzące od 

zapinek grupy V Almgrena, sprzączkę brązową grupy D bez skuwki, końcówkę pasa z brązu 

grupy J II wg Raddatza, fragmenty szkatułki drewnianej, przęślik gliniany, brązową szpilę 

haczykowatą, kolię złożoną z 25 paciorków bursztynowych, w większości toczonych, i kilku

dziesięciu paciorków szklanych oraz 3 naczynia gliniane - puchar grupy VIII, miskę grupy 

XIV A i kubek grupy XV A.. Kości szkieletów zachowały się szczątkowo, natomiast dość do

brze zachowały się resztki tkanin przy zabytkach metalowych. Uchwycono południowo-wschodni 

skraj cmentarzyska. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 



KANIE, st. II, 

gm. Brwinów, 

woj. warszawskie, 
AZP 59-64/13 

KANIE, st. III, 

gm. Brwinów, 

woj. warszawskie, 
AZP 59-64/14 

KARClYN, st. 40, 
gm.loco, 
woj. bydgoskie, 

AZP 46-41/31 

osada hutnicza kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową domu mieszkalnego, przepro

wadzone przez mgr Marię Kulisiewicz..Kubielas (Biuro Naukowo-Konserwatorskie, mgr Ma

ria Kulisiewicz..Kubielas, Warszawa). Finansowane przez PSOZ oraz właścicieli posesji: Ro

mana Ługowskiego i Jana Machlaja. Drugi sezon badań. 

Wstępne prace archeologiczne rozpoczęto w 1995 r. na działce nr ew. 155/ 2 w Kaniach

przebadano wówczas 46 m2 powierzchni i odkryto 32 piece dymarskie. W 1996 r. kontynuo

wano prace wykopaliskowe na działce 155/ 2. Ponadto na działkach nr ew. 162/ 1 i 162/ 2 

przeprowadzone zostały nadzory archeologiczne podczas robót ziemnych. Ze względu na 

wyjątkowo niesprzyjające warunki związane z budową i składowaniem materiałów budowla

nych, teren został rozpoznany wykopami w postaci rowów o zróżnicowanych wymiarach, 

rozmieszczonych w części północnej i środkowej działki 155/ 2. Łącznie w latach 1995-1996 

przebadano powierzchnię 258 m2• 

W wykopach zlokalizowanych w części północnej działki wystąpił materiał zabytkowy w po

staci kilku ułamków ceramiki, znacznych ilości brył żużla żelaznego, bryłek polepy i fragmen

tów rozbitych szybów. Także w tym rejonie obserwujemy największe zagęszczenie obiektów 

hutniczych. Odsłonięto 75 obiektów archeologicznych, w tym 74 piece dymarskie i jamę 

o nieokreślonym charakterze. Stwierdzono daleko posuniętą dewastację obiektów produk

cyjnych osady, i to zarówno w okresie funkcjonowania piecowiska, jak i współcześnie pod

czas głębokiej orki. Podczas nadzorów archeologiemych przeprowadzonych na działkach 162/ 1 

i 162/2 nie zarejestrowano żadnych śladów starożytnego osadnictwa. 

ślad osadnictwa kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

osada hutnicza kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 

rzymskich; fazy ~-B) 

ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego (Xll!XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 do 13 listopada 

przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and Art Warszawa), na zlecenie PSOZ. Finan

sowane przez inwestora prywatnego. Piąty sezon badań. Badania prowadzono na północnej 

krawędzi stanowiska (w granicach działki nr ew. 167/ 6 przy ul. Polnej) na obszarze 0 ,5 ara. 

W wykopie pod fundamenty budynku mieszkalnego zaobserwowano następujące war

stwy: l - piaszczysty humus (30 cm), 2 - piaszczyste brązowoszare podglebie (miąższość 20-

26 cm), 3 - intensywnie ciemnoszara warstwa kulturowa z drobinami polepy i ułamkami 

żużla soplowego (grubość 10-12 cm), 4 - calec piaszczysty z konkrecjami rudy darniowej. 

Nie odkryto żadnych obiektów starożytnych. Materiały zabytkowe to: 5 fragmentów ceramiki 

kultury przeworskiej, 8 ułamków żużla soplowego. Znaczna grubość warstwy kulturowej i jej 

nasycenie wskazują na intensywne użytkowanie tego fragmentu osady w starożytności i, praw

dopodobnie, na sąsiedztwo większej ilości obiektów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo

wieckiego w Pruszkowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Wiadomościach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 
' ' '-, ~ .t •.. -- . ~ ,.-• ..---. -· • -, - ...... -·, -. ----- .---~.~ 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B
2
-C) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez dr. Józefa Bednarczyka i mgr Lucynę Leśniak (Instytut Prahistorii Uniwer

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy 

sezon badań. 

Wykop, wytyczony wzdłuż trasy gazociągu, przecinał peryferyjną, podtapianą okresowo 

strefę osady na odcinku długości 320 m i szerokości 13 m. Przebadano powierzchnię 41,6 

ara. 

Wydzielono 152 obiekty gospodarczo-produkcyjne, w tym: 54 jamy, 87 dołków posłupo

wych, rów, 10 konstrukcji drewnianych. Większość z nich należy do unikatowego w skali 
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Kiszkowo, st. 37 (GAZ 251), 

gm. loco, woj. poznańskie 

KŁUDNO, st. 3, 

gm. Wieniawa, 

woj. radomskie, 

AZP 75-65/-

Kobielice, st. l, 
gro. Zakrzewo, woj. włocławskie 

Kolonia Ogródek, st. 4a, 

gm. Grębków, woj. siedleckie 

Kolonia Toporzyszczewo, st. 4, 
gm. Bądkowo, woj. włodawskie 

BRANICKA, sŁ 2, 
gm. Zgierz, 

woj. łódzkie, 

AZP 62-52/-

europejskiej zespołu urządzeń związanych ze wstępną obróbką lnu (moczenie). Koncentrują 

się one głównie w rejonie płytkiego zagłębienia, które pierwotnie było naturalnym zbiorni
kiem wodnym. W dnie zbiornika, a także na jego obrzeżu, wykopane zostały obszerne jamy 

o ściankach wzmocnionych konstrukcjami drewnianymi. Ich dolne partie, posadowione 

poniżej lustra wody, są doskonale zachowane. Mają one różną formę: kolistych koszy (o średni

cy 120-180 cm), wyplatanych z gałęzi na szkielecie z kołków lub żerdzi; czworobocznych 

skrzyń, szalowanych pionowymi dranicami lub łączonymi na zrąb; owalnych pojemni

ków z kory. Na dnie zbiornika oraz w wypełniskach obiektów zalegały liczne kamienie i luźne 

belki, z których część interpretować należy jako obciążenie moczonej tu słomy lnianej. Po

nadto w jednym z obiektów wystąpiły torebki nasienne i łodygi lnu. Znalezisko to -jedno 

z niewielu znanych z tego okresu - stanowi zarazem koronną przesłankę podbudowującą 

tezę o sugerowanym powyżej przeznaczeniu odkrytych urządzeń (niekoniecznie wszystkich). 

Badania będą konrynuowane. 

patrz: neolit 

osada kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające budowę zbiornika wodnego "Doma

niów", przeprowadzone w dniach od 3 do 10 października przez mgr Joannę Borowską (In

stytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 

badań. 

Stanowisko zostało odkryte w latach 70. podczas badań powierzchniowych. W sezonie 

1996 założono wykop (5 x 20 m) w odległości 140 m na północny zachód od ujścia rzeki 

Jabłonicy do rzeki Szabasówki, która jest dopływem Radomki. Przebadano powierzchnię 

100 m2 (głębokość nawarstwień 0,4 m). 

Odkryto 7 obiektów oraz bogatą w zabytki warstwę kulturową, która najwyraźniej wi

doczna była w południowej części wykopu. W warstwie tej natrafiono na bardzo dużą ilość 
polepy i ceramiki, którą w większości, wedle wstępnych ocen, datować można na młodszy 

okres przedrzymski. Poniżej poziomu warsrwy kulturowej, w obiektach oraz wokół nich, wy

stępowała zarówno ceramika przeworska z młodszego okresu przedrzymskiego, jak również 

charakterystyczna dla kultury łużyckiej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Znalezio

no m.in. jedno prawie kompletne naczynie gliniane oraz fragment ceramiki zdobiony odci

skiem tordowanym. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Radomiu. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzym-

s kich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z planowaną melioracją i zalesianiem te

renu stanowiska, przeprowadzone przez mgr. Jacka Moszczyńskiego (Muzeum Archeologicz

ne i Etnograficzne w Łodzi). Konsultacja naukowa mgr Eleonora Kaszewska. Finansowane 

przez PSOZ, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi. Szósty 

sezon badań. Założono 2 wykopy o wymiarach 60 x 10 i 50 x 5 m w części wschodniej osady. 

Łącznie przebadano powierzchnię około 850m2• 



KOSZANOWO, st. 4 
(GAZ 105), 
gm. Pniewy, 
woj. poznańskie, 

AZP 50..22/2 

KOWALEWKO, st. 12, 
gm. Oborniki, 
woj. poznańskie, 

AZP 49-26/46 

Odkryto rozległą warstwę rumoszu, składającego się z warstw polepy i kamieni. Była ona 

związana z budynkami naziemnymi, o czym świadczą m.in. ślady po słupach. Wystąpiły w niej 

liczne fragmenty ceramiki lepionej ręcznie i toczonej, poza tym odkryto radlicę żelazną i krój 

radła, liczne fragmenty nieokreślonych przedmiotów żelaznych, gładziki kamienne i osełki. 

Duże obiekty naziemne należą do typowych na tym stanowisku budynków o konstrukcji 

słupowej i ścianach plecionkowych, wylepionych gliną. Odkryto także kilka palenisk- jecl-

no z nich znajdowało się pod warstwą mułów utworzonych przez cykliczne wylewy rzeki. 

Interesującym obiektem jest kolejna, czwarta studnia (obiekt 63). W przeciwieństwie do in-

nych tego typu obiekrów na stanowisku, nie zachowała się w niej drewniana cembrowina. 

Na podstawie odkrytych śladów można przypuszczać, że była to studnia z okrągłą cembrowi-

ną, wzmocnioną w części dolnej dużymi kamieniami. Znaleziono w niej miseczkę glinianą 

z uchwytem, która być może pełniła rolę czerpaka. Można przypuszczać, że w wykopie 60 x 

10 m odkryto część osady datowaną na koniec III i pierwszą połowę IV w. Natomiast w wy-

kopie drugim znaleziono starszą część osady (zniszczoną wskutek pożaru), datowaną na oko-

lo połowę III w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz... 

nym w Łodzi. 

Badania powinny być kontynuowane. 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze-

prowadzone przez mgr. Artura Sobuckiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ spółka 

z o.o. w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. 

Założono wykop o wymiarach 175 x 13 m. Łącznie przebadano powierzchnię 2275 m2
• 

Odkryto: 7 półziemianek, 11 palenisk, 12 dołków posłupowych, 3 piece, 5 jam wapien-

nych, 4 jamy osadowe, 2 półziemianki, 7 jam i obiekty o nieokreślonej funkcji. Ogółem 

pozyskano 811 fragmentów ceramiki, 47 grudek polepy, 2 krzemienie, 21 przedmiotów ka-

miennych i 8 przedmiotów metalowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwa-

torskim PKZ sp. z o.o. w Poznaniu. 

Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu. 

osada kultury ceramiki wstęgowej (neolit) 

cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

cmentarzysko birytualne kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze-

prowadzone w dniach od 28 sierpnia do 17 października przez mgr. Tomasza Skorupkę (Mu-

zeum Archeologiczne w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA i Urząd Wojewódz-
ki w Poznamu. Drugt sezon badan. 

W sezonie 1996 poszerzono teren zbadany w 1995 r. (4ÓO x 13 m) o 15 m w kierunku 

południowym na długości 100 m. Przebadano powierzchnię 1500 m2
• 

Odsłonięto kolejne obiekty odkrytej w 1995 r. osady kultury ceramiki wstęgowej rytej: 

2 półziemianki, palenisko oraz 10 jam lub dołków posłupowych (prawdopodobnie należą

cych do tej kultury). Z obiektów tych pozyskano kilkaset fragmentów ceramiki, polepę, kości 

zwierzęce oraz fragment toporka kamiennego. Niewątpliwie najciekawszym obiektem, nie 

należącym do wielkiej nekropolii wielbarskiej, był jednostkowy grób zaliczony do kultury 

ceramiki sznurowej . Był to grób płaski, o obrządku szkieletowym. Szkielet dziecka ~zachowa

ły się tylko zęby) ułożony w pozycji prawdopodobnie skurczonej, orientowany na osi południe

północ, znajdował się w bardzo regularnej obstawie kamiennej kształtu prostokątnego. Jed

nym wyposażeniem był doskonale zachowany pucharek gliniany. Znaleziska tego typu należą 

do rzadkości i praktycznie nie występują na terenie północnej Wielkopolski. Odkryto kolejne 

obiekty kultury łużyckiej - 3 jamy gospodarcze, w wypełnisku których znajdowały się głów

nie fragmenty ceramiki, datowane na lata 1200-800 p.n.e. Natrafiono na kolejne 134 groby 

cmentarzyska kultury wielbarskiej: szkieletowe - 80, ciałopalne popielnicowe - 47 i bezpo-

I 
u 
~ 
Vl 

~ 
>
N 

"' 

Vl 
w 

"' ~ o 
Q 
Vl 

~ 
>
N 

"' o 
w 
N 

"' 0.. 

Vl 
w 
"' ~ 
o 
>
N 
Vl 
o 
o ...... 
~ 

167 



4: 
N 
4: _. 
w 

N 

4: 
::..:: 
o 
o.. 
w 

168 

KOZIA WOlA, st. 5, 
gm. Zakrzew, 
woj. radomskie, 

AZP 72-66/28 

KOZIRÓG RZECZNY, st. 5. 
gm. Tiuchowo, 
woj włocławskie, 

AZP45-52 

pielnicowe - 7. Wystąpiły w nich liczne ozdoby. Na szczególną uwagę zasługują: złoty wisio

rek gruszkowaty, 3 emaliowane zapinki, zapinki pozłacane i posrebrzane, srebrna szpila, bran

solety pozłacane i srebrne, srebrne paciorki, srebrne klamerki esowate, srebrne wisiorki kap

sułkowate. Znaleziono też m.in. brązowe zapinki (wśród nich kilka importowanych z Panonii 

i Nadrenii), brązowe i żelazne sprzączki do pasa, kolie z paciorków szklanych i bursztyno

wych, klucze i okucia szkatułek, przęśliki gliniane, grzebienie i szpile kościane, ostrogi brązowe 

oraz inne. Ponadto pozyskano dobrze zachowane popielnice gliniane oraz naczynia miniatu

rowe, występujące w grobach szkieletowych. Łącznie dotychczasowa kolekcja została posze

rzona o blisko 300 nowych zabytków. W tej chwili jest już 320 pochówków odkrytych na 

nekropolii kowalewskiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

ślad osadnictwa kulrury Świderskiej (paleolit schyłkowy) 

osada kulrury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku niszczonym przez wybieranie piasku, 

przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Cieślak-Kopyt (Muzeum Okręgowe w Radomiu). Fi

nansowane przez Urząd Wojewódzki w Radomiu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. J. Malczewskiego w Rado

miu. Badania będą kontynuowane. 

osada kulrury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 sierpnia do 5 września 
przez mgr mgr Aleksandra Andrzejewskiego i Arkadiusza Horonziaka (Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, PSOZ Włocła

wek). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Założono wykop o wymia

rach 23 x 13 m. Łącznie przebadano powierzchnię 3,25 ara, którą odhumusowano ręcznie. 

Po zdjęciu warstwy ornej stwierdzono, że przeważającą część wykopu zalegała glina zwało

wa. Jedynie w narożniku północno-zachodnim znajdowała się warstwa białego piasku o cha

rakterze eolicznym, a we wschodniej części pokład szarobrunatnego piasku. W warstwie hu

musu odkryto ułamki pradziejowych i średniowiecznych naczyń glinianych oraz monetę no

wożytną (2 kopiejki rosyjskie z 1898 r.). Na powierzchni wykopu odsłonięto zarysy czterech 

obiektów. Obiekt nr l znajdował się w centralnej części wykopu (ar 1300/1100, ćw. A/C), 

przy dużym kamieniu eratycznym. Odkryto w nim fragmenty naczyń glinianych kultury wiel

barskiej i fragmenty polepy. Obiekt nr 2 znajdował się w północnej części wykopu (ar 1400/ 

1100, ćw. C/ D)- było to palenisko, w którym odkryto ułamki ceramiki naczyniowej kulrury 

wielbarskiej, 2 krzemienie (wiór i odłupek) oraz 3 fragmenty polepy. Obiekt nr 3 znajdował 
się w północno-zachodniej części wykopu (ar 1400/ 1000, ćw. C/ D). Wyeksplorowano ru 

warstwę próchnicy, układającą się w zaciemnienie o podłużnym kształcie - być może ślad 

drewna, nie znaleziono ruchomego materiału zabytkowego. Obiekt 4 znajdował się w połu

dniowo-zachodniej części wykopu (ar 1300/ 1000, ćw. C)- wypełnisko jamy o owalnym kształ

cie stanowił szarobrunatny piasek, w którym odkryto odłupek krzemienny. Łącznie znalezio

no 118 egzemplarzy ruchomego materiału zabytkowego, które zinwentaryzowano w 9 nume
rach inwentarzowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz.. 

kiego. 

Badania być może będą kontynuowane. 
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Krajnik Górny, st. 30, 

gm. Chojnia, woj. szczecińskie 

Kraków·Bidanów, st. 8 

KRAKÓW·Bidanów, st. 9, 

AZP 103-57/9 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

ślad osadnictwa z epoki kamienia 

ślad osadnictwa kulrury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kulrury przeworskiej(?) (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) 



Kraków-Bieżanów, st. st. 11, 12 

Kraków-Bieianów, st. 20 

1 
Kraków·Bieianów, st. 27 

Kraków-Kurdwanów, st. 9 

Kraków-Kurdwanów, st. 11 

1KraJmw.Nowa Huta
I Wvciąie, st. 5 

KRAKÓW·Pvchowice, st. 2, 
AZP 103-56/5 

Kraków-Witkowice, st. st. 5, 10 

Krasice, st. 7, gm. 

1
Mstów, woj. częstochowskie 

)KRAŚNICZA WOlA, st. l, 
gm. Grodzisk Mazowiecki, 
woj. warszawskie, 
AZP 59-62/20 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 30m2• 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury puchowsklej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z rozwojem budownictwa i głęboką orką, 

przeprowadzone przez mgr. R. Naglika (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowa

ne przez PSOZ i Wojewodę Krakowskiego. Przebadano powierzchnię 202m2• 

Średnia miąższość nawarstwień wynosiła 20 cm (warstwa kulturowa), a w przypadku 

obiektów 80 cm (maksymalnie 150 cm). Wyeksplorowano wypełnisko dużej mieszkalnej 

półziemianki o skomplikowanej, wielofazowej stratygrafii. W jej obrębie uchwycono kilka 

poziomów użytkowych oraz elementy konstrukcji kamiennych (umocnienia dolnych partii 

ścian i słupów) . Rozpoznano ponadto słabo czytelne zarysy co najmniej czterech innych du

żych obiektów o słupowej konstrukcji ścian. Z obiektami tymi związana była część spośród 

ponad 200 odkrytych jam posłupowych. Bardzo liczny materiał zabytkowy datowany jest na 

starszy i młodszy okres wpływów rzymskich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Zakończono badania w części stanowiska bezpośrednio zagrożonej budową domów. 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa mezolitycznego 

ślady osadnictwa neolitycznego 

osada z epoki brązu 
osada z wczesnej epoki żelaza 
osada produkcyjna z okresu wpływów rzymskich 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w latach 1995 i 1996 przez dr. Ste
fana Woydę (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie). 

Przebadano powierzchnię 18 000 m 2 (ca 60% całej powierzchni). 

Odkryto 1217 obiektów nieruchomych (budynki mieszkalne i produkcyjne, paleniska, 

jamy). W sumie uzyskano 24 869 zabytków, w tym: zabytków masowych (ceramika, kości, 

żużle)- 24 512, zabytków wydzielonych- 357 sztuk. Zbadane warstwy osadnicze związane są 

z osadnictwem poczynając od środkowej epoki kamienia po schyłkową fazę starożytności 

01 w. n.e.). O dużej randze stanowiska decydują przede wszystkim warstwy kulturowe po

wstałe w ostatniej fazie zasiedlania. Osada w Kraśniczej Woli trwała najdłużej ze wszystkich 

znanych w tym regionie- jej kres datuje się na V wiek. Jest to niewątpliwie ośrodek rzemio

sła kowalskiego, co poświadczają znaleziska licznych żużli kowalskich i odkuwek surowca 

żelaznego, zapewne kooperujący z wielkim osadnictwem hutniczym zachodniego Mazowsza. 

Osada miała ponadto silne związki z osadnictwem południowej, małopolskiej rubieży kultu

ry przeworskiej, co manifestuje się, wyjątkową w Polsce centralnej, wielką ilością ceramiki 
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KRAŚNIK, st. 2, 
gm. loco, 
woj. lubelskie, 

AZP 84-78/2 

rzemieślniczej (tzw. siwej), której udział wśród ogółu znalezionej tu ceramiki sięga 20%. 

O jeszcze dalszych kontaktach jej mieszkańców świadczą znaleziska rzymskie (moneta i frag· 

menty dwóch szklanych pucharów). Wszystko to sprawia, że stanowisko w Kraśniczej Woli 

reprezentuje punkt osadniczy o charakterze unikatowym, nie mający analogii na Nizinie 

Mazowieckiej. Trzon osady z N i V w. tworzą duże domy o konstrukcji zrębowej i drewniano

glinianej. Obszar zwartej zabudowy był zapewne otoczony potężnych rozmiarów płotem. 

W odległości kilkunastu do kilkuset metrów od płotu odkryto w 1996 r. liczne ślady namio

tów (?), jurt (?), datowanych na ten sam okres. 

cmentarzysko kultury przeworskiej (wczesny i młodszy okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Wichrow· 

skiego (Muzeum Regionalne w Kraśniku). Stanowisko położone jest na piaszczystym wynie

sieniu w strefie krawędziowej na wschodnim brzegu rzeki Wyżnianki. Zostało odkryte przy

padkowo w latach 70. podczas wybierania piasku. W sezonie 1996 założono wykop sondażo

wy w miejcu, gdzie odkryto strop częściowo zniszczonego grobu. 

Wyeksplorowano do końca grób popielnicowy obsypany resztkami stosu (wcześniej na 

stanowisku ujawniono jamę grobową zawierającą pochówek ciałopalny). Popielnica zacho

wała się do załomu brzuśca. Inwentarz grobowy składał się z przedmiotów żelaznych: puncy, 

tłoczka, szydła, noża o zgiętym ostrzu, sprzączki do pasa Dl wg R. Madydy-Legutko, dwóch 

dużych okuć żelaznych, prawdopodobnie do skrzyni, zacisku (?), szpili lub fragmentu zapin

ki, kilku drobnych okuć lub zacisków, drobnych, skorodowanych fragmentów bliżej nieokre

ślonej zapinki i brązowej zapinki A 128. Prawie wszystkie przedmioty były dobrze zachowane 

i nosiły ślady patyny ogniowej. Na powierzchni stanowiska wystąpiły drobne fragmenty spa

lonych kości i fragmenty ceramiki, a z zabytków metalowych znaleziono doskonale zachowa

ny nożyk żelazny z patyną ogniową. Na podstawie znalezionych zabytków cmentarzysko moż. 

na datować na fazy B1-C1a okresu wpływów rzymskich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kraśniku. Wyniki 

badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. Bada

nia powinny być kontynuowane ze względu na niszczenie stanowiska przez wybiórkę piasku. 
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KRYSPINÓW, st. 3, 
gm. Liszki, 

woj. krakowskie, 

AZP 103-55/78 

Kucerz, st. 12, 

gm. Lubanie, woj. włodawskie 

KUCZKOWO, st. l i 2 
(GAZ 90 i 91), 

gm. Zakrzewo, 

woj. włodawskie, 

AZP 46-44/76 

osada (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budownictwem indywidualnym, prze

prowadzone przez doc. dr. hab. P. Kaczanowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Ja· 

giellońskiego). Finansowane przez PSOZ, Instytut Archeologii UJ i Wojewodę Krakowskiego. 

Przebadano całkowicie 873 m2 (w tym 153m2 w obrębie odcinków, których eksplorację 

rozpoczęto w poprzednim sezonie) oraz częściowo 150 m2 (nie zakończono eksploracji). 

Średnia miąższość obiektów wynosiła 40-60 cm (maksymalnie do 110 cm). Zakończono 
eksplorację 11 dużych obiektów (nr 38, 40, 43, 63, 82, 107, 111, 120, 124, 126 i 134), częścio

wo przebadano 6 dalszych, głównie obiektów mieszkalnych i palenisk( nr 65, 125, 136, 136, 

139 i 140). Większość odkrytych obiektów i materiałów pochodziła ze schyłkowej fazy młod

szego okresu przedrzymskiego i starszego okresu wpływów rzymskich. Na fazę ~ datować 

należy m.in. obiekty mieszkalne charakteryzujące się występowaniem mniejszej ilości słu

pów, usytuowanych zazwyczaj przy ściankach krótszych lub w narożnikach. Spośród obiek

tów i materiałów odkrytych w 1996 r. większość należy jednak datować na starszy okres 

wpływów rzymskich. Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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patrz: wczesna epoka brązu 

ślady osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

Nadzory archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, przeprowadzo

newdniach od 27 października do 4listopada przez mgr. Mariana Głoska (Instytut Archeo

logii i Etnologii PAN Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon 

badań. Przebadano powierzchnię 39 arów. 



Kurowo, st. 4, 5, 6, 

gm. Gazdowo, woj. płockie 

Kwietniewo, st. 2, 
Lgm. Rychliki, woj. elbląskie 

Legionowo, st. VII, 

lgm. loco, woj. warszawskie 

Nie stwierdzono warstwy kulturowej. Odsłonięto 4 obiekty mieszkalne i jamę śmietni· 

skową po wybranej glinie. W obiektach znaleziono ułamki ceramiki, kości zwierzęce i żużle 

żelazne. Luźne materiały (ceramika) należą do kultury lendzielskiej z okresu neolitu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 

Oddział w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu badań na 

trasie gazociągu. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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1LEPSZE, st. 20, osada kultury łużyckiej (okres halsztacki C) 
gm. Zakrzewo, 

woj. włodawskie, 

AZP 46-44/90 

LINIE, st. 24 (GAZ 92), 
gm. Pniewy, 

woj. poznańskie, 

AZP 50.20/107 

osada kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Marka Olędzkiego (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 

Oddział w Łodzi). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1528 m2
• 

Uchwycono południowo-zachodni skraj osady. Odkryto relikty dwóch budynków miesz

kalnych, 32 jamy gospodarcze, 60 dołków paslupowych i koclinkę dymarską. Zinwentaryzo

wano kilkaset fragmentów ceramiki (120 pozycji inwentarzowych), w tym sporo do wykleje

nia (misy, wazy). Wśród naczyń wystąpiły egzemplarze od miniaturowych po potężne zaso

bowce o kilkudziesięciocentymetrowej wysokości. Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Marka Wróbla· przy współpracy mgr. Zbigniewa Lissaka (Ośrodek 

Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 

w Warszawie. W zachodniej części stanowiska, w ramach wykopu oznaczonego nr II, o wy

miarach 13 x 163 m, przebadano powierzchnię 2106 m2
• 

Odkryto 24 obiekty, które określono jako pozostałości osadnictwa z okresu wpływów 

rzymskich (kultura przeworska). Były to głównie obiekty gospodarcze z niewielką liczbą ma

teriału ceramicznego. W ich wypełniskach znaleziono także polepę, węgle drzewne i kości 

zwierzęce. Ponadto zarejestrowano ślady kultury Łużyckiej (4 fragmenty naczyń) oraz osadnictwa 

neolitycznego (2 odłupki i okrzesek). Znaleziono także nieliczny materiał ceramiczny z póź.. 

nego średniowiecza i nowoźytności, który łączyć można z uprawą roli. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwa

torskim PKZ sp. z o.o. w Poznaniu. 

Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu. 
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Lipnica, st. 42, 

gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

LUBIESZEWO, st. 2, 
gm. Nowy Dwór Gdański, 

woj. elbląskie, 

AZP 15-47/14 

patrz: neolit 

osada neolityczna 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

cmentarzysko kultury oksywskiej i wieibarskiej (młodszy okres przedrzymski-okres 

wpływów rzymskich, fazy Az -C2) 

osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna {XII-XIV w.) 
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Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Mirosława Jonakowskiego 

(PSOZ Elbląg). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Stanowisko było badane son

dażowo przez K. Walentę (Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) w 1967 r. oraz ra

towniczo przez J. Podgórskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) w 1992 r. (8 wykopów 

w narożnikach północno- i południowo-zachodnim oraz na krawędziach wybierzysk piasku, 

łącznie ok. 4,5 ara), następnie w latach 1995-1996 (8 wykopów w części wschodniej - ogó

łem około 7,5 ara). 

W trakcie trzech sezonów ratowniczych badań wykopaliskowych (1992, 1995, 1996) odsło
nięto blisko 40 grobów ciałopalnych i szkieletowych, datowanych od I w. p.n.e. do II w. n.e. 

(nieprecyzyjność liczby grobów wynika z faktu znacznego zniszczenia stanowiska oraz prze

mieszania stratygrafii, co w kilku przypadkach uniemożliwiło zarówno wyodrębnienie zary

sów jam grobowych, jak i jednoznaczne określenie funkcji obiektów) oraz kilkanaście obiek

tów osadniczych z okresu schyłkowego neolitu, wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowie

cza. Wśród grobów kultury oksywskiej na szczególną uwagę zasługują: jamowy grób wojowni

ka, zawierający miecz jednosieczny, umbo, klamrę zawiaskawą i liczny materiał ceramiczny, 

oraz duży, jamowy grób podwójny, zawierający ozdoby kobiece (dwie zapinki i bransoletę) 

oraz elementy uzbrojenia i wyposażenia wojownika (grot i tok oszczepu, okucia pochwy mie

cza, nity od umba, nożyk sierpikowaty i klamrę zawiaskową}. Niezwykle ciekawym elemen

tem jest brązowa zapinka z dolną cięciwą, taśmowatym kabłąkiem i nóżką zakończoną guz

kiem, określana mianem typu Jezerine. Uznaje się, że zapinki takie wywodzą się z tradycji 

celtyckich i stanowią element charakterystyczny dla nowo utworzonych prowincji rzymskich; 

na terenie Imperium datowane są na okres 30-20 r. p.n.e.; tutaj wystąpiła ona w zespole 

z drugą zapinką (żelazna fibula typu N). Z kulturą oksywską związane są również, znalezione 

zarówno w grobach, jak i luzem, bez kontekstu, inne elementy uzbrojenia oraz wiele ozdób, 

głównie stroju kobiecego. Grupę broni tworzą: drugi miecz jednosieczny (mocno zwinięty), 

fragment miecza dwusiecznego, umbo stożkowate i fragment innego, nieokreślonego typu, 

kilka grotów i toków oszczepów, okucia pochwy miecza oraz imacz tarczy. Grupę ozdób sta

nowią przede wszystkim zapinki żelazne oraz brązowe typów od D/ E do O, różnego rodzaju 

żelazne i brązowe klamry do pasa Oedno-, dwu- i trzyczęściowe oraz pierścieniowe) i bransole

ty. Odrębną kategorię znalezisk tworzą pojedyncze egzemplarze przedmiotów toaletowych 

(brzytwy) oraz narzędzi (nożyce). Wśród ozdób na uwagę zasługuje grupa pięciu zapinek żela

znych typu jastorfskiego, z których najciekawszy jest egzemplarz z pogrubionym, brązowym 

kabłąkiem. Całość materiału związanego z kulturą oksywską należy datować na okres od fazy 

Az (zapinki typu D/ E, typu jastorfskiego) do faz A,-B
1 

(zapinki typu N, O , A 19). 
Najciekawsze materiały związane są w kulturą wielbarską. Do najbogatszych grobów tej 

kultury należy zaliczyć 2 szkieletowe groby kobiece, zlokalizowane na przeciwległych skrajach 

cmentarzyska (odkryte najdalej na zachód i na wschód). Pierwszy, oznaczony roboczo nr 10, 
odkryty został w 1992 roku. Kobieta ułożona była na wznak, wzdłuż osi północ-południe, 

z niewielkim (30°) odchyleniem w kierunku północny zachód-południowy wschód. W skład 

jego wyposażenia wchodziły: kolia z bursztynowych paciorków ósemkowa tych, przeplatanych 

małymi paciorkami szklanymi (przekładki) , dwie srebrne zapinki typu Monstruoso -bogato 

zdobione pierścieniami, z wysoką pochewką, dwoma pierścieniami na szczycie kabłąka i z ję

zyczkiem w jego dolnej części (na wysokiej pochewce, na języczku jednej z zapinek zachowana 

złota blaszka z przedstawieniem twarzy ludzkiej}, zapinka brązowa A 161, zapinka srebrna 

A 168, trzy srebrne pierścienie, fragment brązowej sprzączki, fragmenty (blaszki z nitami) 

zniszczonej skuwki, 10-14 glinianych guzków, wisiorek wiaderkowaty oraz, znalezione w nie

wielkiej odległości na północny zachód od głowy, dwa małe naczynka i fragmenty dwóch 

zniszczonych zapinek brązowych. Drugi grób, odsłonięty w 1996 r., zawierał: dwie przystawki 

Oedna w drugiej), trzy brązowe wisiorki koszyczkowate, dekorowane srebrną blaszką z inkru

stacją złotem, dwie brązowe zapinki wariant typu A 163, dwie brązowe sprzączki do pasa 

(mała i duża), przęślik gliniany oraz kilka brązowych nitów ze zniszczonego grzebienia. Mniej

sze z naczyń, kształtem zbliżone do stożkowatego pucharka, wykonane techniką toczenia na 

kole, o powierzchni dodatkowo czernionej i angobowanej, z rozbudowaną dekoracją na całej 

powierzchni, stanowi import lub naśladownictwo nadczarnomorskie. Oba groby, przede 

wszystkim na podstawie datowania zapinek, należy umieścić w końcowej fazie okresu C
2

• 

Wśród pozostałych materiałów kultury wieibarskiej najciekawsze były zapinki: dwie fibule 



! Lublin-Dąbrowa, st. 19 

LUBOCHNIA, st. st. 12-13, l 
gm. Gniezno, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-35/173 i 174 

norycko-panońskie - typu A 68 oraz A 236c (najwcześniejsze zabytki wiązane z tą kulturą}, 

żelazna fibula z grzebykiem na główce, inkrustowana na główce srebrną blaszką dekorowaną 

ornamentem "sznurowym" oraz zdobiona na kabłąku wtopioną siateczką z elektronu, srebr

na zapinka z wysoką pochewką i podwójną sprężyną Gedna martwa), dekorowana czterema 

pierścieniami z perełkowatego drutu, brązowa zapinka ze sprężyną w kapturku, z grzeby

kami na nóżce i kabłąku, z trąbkowato rozszerzoną główką i guzkiem na zakończeniu nóżki 

(wskazuje ona na kontakty z kręgiem zachodniobałtyjskim, a szczególnie z terenami Sam

bii). Z innych elementów wyposażenia grobowego wspomnieć należy jeszcze bransolety: frag

mentarycznie zachowane żmijowate (brązowa i srebrna) i dwie sztabkowate, dekorowane na 

całej długości obwodu podwójnym pasem tłoczonych kropek. 

Fodsumowując, na stanowisku nr 2 w Lubieszewie poza pominiętymi tutaj materiałami 

związanymi z osadą późnoneolityczną, z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza, 

występują dwie fazy cmentarzyska, najprawdopodobniej bezpośrednio się ze sobą zazębiają

ce, świadczące o nieprzerwanym użytkowaniu cmentarzyska od I w. p.n.e. co najmniej do 

końca III w. n.e. Duży stopień zniszczenia stanowiska uniemożliwia dokonanie pełniejszych 

i rozstrzygających uogólnień zarówno co do chronologii samego stanowiska (brak pewnych 

podstaw do datowania początku użytkowania cmentarzyska już na fazę A 1 oraz przeciągania 

tego funkcjonowania do N w.), jak i "przenikania" się elementów oksywskich z wielbarski

mi. Ze względu na niezwykle bogaty i interesujący materiał zabytkowy oraz długi okres użyt

kowania, stanowisko to należy do najważniejszych na obszarze Żuław. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w FSOZ w Elblągu . 

Badania należy kontynuować do całkowitego ich zakończenia. 

patrz: neolit 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu) 

osada kultury przeworskiej(?) i wieibarskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B2-C1) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (koniec Xl-początek Xll w.) 

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. 

Czesława Strzyżewsklego i Justynę Mizerkę (Muzeum Foczątków Faństwa Folskiego w Gnieźnie). 

Finansowane przez Urząd Gminy w Gnieźnie. Drugi sezon badań. Przebadano powierzch

nię około 60m2• 

Odsłonięto 24 obiekty, nieznacznie lub w dużej części zniszczone w trakcie robót wodo

ciągowych; 22 pochodzące z osady kultury przeworskiej(?) - kultury wieibarskiej wystąpiły 

w rozrzucie około 290 x 120 m. Odkryto: piec do wypalania wapna, resztki budowli naziem

nej, 16 palenisk i 6 jam. Piec miał wymiary 1,96 x 1,60 m i miąższość 1,34 m. Znajdował się 

w obrębie większej budowli kształtu prostakąmego i był zbudowany z kamieni okalających 

jamę, która zawierała bryły wapna zlepione z fragmentami dużego naczynia z końca II w. 

W budowli mieszkalnej (bez śladów słupów) długości około 4 m (północny zachód-połu

dniowy wschód), zachowanej szerokości 1,80 m i miąższości 0,24 m, odkryto ułamki cerami

ki, polepę, kości zwierzęce oraz żużle żelazne, poświadczające wytop żelaza na tym terenie. 

Foza ułamkami naczyń glinianych ręcznie lepionych, często o powierzchniach gładkich i schro

powaconych, a w jednym wypadku z ornamentem pól gładkich i zakreskowanych skośnie, 

znaleziono tylko osełkę z piaskowca oraz kości zwierzęce (bydła, jelenia i sarny). Fodobnej 

ceramiki nie ma wśród materiału pochodzącego z wykopalisk na sąsiedniej osadzie kultury 

przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich, zlokalizowanej na wschód od omawiane

go stanowiska. W dwóch jamach neolitycznych wystąpiły narzędzia krzemienne i kości zwie

rzęce, a w warstwach odkryto ułamki naczyń kultury amfor kulistych, kultury łużyckiej oraz 

z okresu wczesnego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Foczątków Państwa Folskiego 

w Gnieźnie. 

Konieczny jest nadzór archeologiczny nad dalszymi pracami budowlanymi. 
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LUBOCHNIA, st. 23, 
gm. Gniemo, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-35/184 

ł.ąkocin, st. l, 
gm. Inowrocław, woj. bydgoskie 

osada z późnego okresu wpływów rzymskich (fazy C 1-C2) 

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie 

lipca i sierpnia przez mgr mgr Czesława Strzyżewskiego i Justynę Mizerkę (Muzeum Począ

tków Państwa Folskiego w Gnieźnie). Finansowane przez Urząd Gminy w Gnieźnie. Drugi 

sezon badań. Założono 7 wykopów o łącznej powierzchni 68 m2
• 

W wykopach wodociągowych na terenie osiedla, gdzie dwa lata wcześniej stwierdzono 

istnienie osadnictwa pradziejowego w dwóch zespołach: osada z późnego okresu wpływów 

rzymskich (st. 23) i osada z wczesnego okresu wpływów rzymskich (st. 12-13), rozpoznano 

liczne obiekty archeologiczne, które potwierdziły istnienie intensywnego osadnictwa w rejo

nie wschodniej części obszaru między krawędzią doliny Jeziora Wierzbiczańskiego a drogą 

prowadzącą z Lubochni do Wierzbiczan w Ill-IV w. W sezonie 1996 odkryro 7 obiektów, 

w tym pozostałości czterech budynków mieszkalnych, 2 paleniska i jamę spaleniskową. Bu· 

dowie naziemne miały kształt czworokątny o wymiarach od 5,96 x 2,04 do 3,40 x 3,40 m 

i były nieznacznie wgłębione w grunt. We wszystkich wewnątrz odsłonięto jamy po słupach: 

w obiekcie l - dwie, w obiekcie 2 - czternaście, w obiekcie 3 - cztery, w obiekcie 6 - pięć. 

Faleniska o wymiarach 1,80 x 2,30 i 1,24 x 0,90 miały kształt nieregularnie czworokątny 

i były częściowo zniszczone przez głęboką orkę. Jama spaleniskowa miała kształt owalny i wy

miary 1,5 x 0,77 m (zwarta spalenizna). W części wschodniej stanowiska stwierdzono obec

ność zwartej warstwy kulturowej, rozciągającej się na wschód (w wykopach wodociągowych 

wzdłuż drogi widoczne są ślady po zniszczonych obiektach). W obiektach znaleziono głównie 

ceramikę - 803 fragmenty naczyń, w tym 6 toczonych i 3 obtaczanych. Wyróżniono wśród 

nich ceramikę "grubej roboty" , o niedokładnie wygładzonych lub chropowaconych powierz

chniach, reprezentowaną przez naczynia garnkowate, czasem dużych rozmiarów, oraz cerami

kę o powierzchniach wygładzanych, niekiedy barwy czarnej Lub brunatnożółtej. Przeważnie 

były to naczynia baniaste, średniej wielkości- przede wszystkim czarki, misy, naczynia wazo

wate, zdobione niekiedy ornamentem dołków paznokciowych, ukośnych, głębokich nacięć, 

linii falistych i zygzakowatych, a w jednym wypadku ornamentem stempelkowym. Prócz te

go wystąpiły 2 fragmenty tzw. ceramiki sitowej, fragment czarki na stópce i naczynko minia

turowe. Zebrano ponadto 20 bryłek polepy, kości zwierzęce i zwęglone drewno. W obiekcie 

l znaleziono osełkę kamienną i denar srebrny Hadriana, zaś w obiekcie 3 - haczyk i frag

ment noża żelaznego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Folskiego 

w Gnieźnie. 

Teren powinien być objęty nadzorem acheologicznym podczas dalszych prac budowlanych. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

.~~~~~~~~--~------------~--~~~----~~------------_,n 

Łukowisko, st. V, 
gm. Międzyrzec Podlaski, 

woj. bialskopodlaskie 

ŁYSOKANIE, st. 4, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/78 

MAGNUSZEWMAŁY, st. 4, 
gm. Szelków, 

woj. ostrołęckie, 

AZP 45-68/15 

patrz: wczesne średniowiecze 

śaldy osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

ś lady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad . Założono wykopy sondażowe o powierzchni 170m2• 

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - starszy okres 

wpływów rzymskich, faza B
2
) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Antoniego 

Smolińskiego (PHU "ANWlT" Warszawa). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 

Stanowisko zostało odkryte w październiku 1986 r. w trakcie badań powierzchniowych AZP. 

W roku 1995 rozpoczęto ratownicze badania wykopaliskowe, które kontynuowano w sezo

nie 1996 na powierzchni około 2 arów. 



l 
MALANOWO, st. II, 
gm. Brochów, 
woj. warszawskie, 
AZP 55-59/22 

J 

Celem badań było wyeksplorowanie pozostałej części piaszczystego, nie zalesionego wy

niesienia, oraz rozpoznanie zasięgu stanowiska w kierunku zachodnim. Podjęto też próbę 

jego rozpoznania w kierunku południowo-zachodnim. Odkrytych zostało 10 obiektów, z czego 

4 należą do cmentarzyska kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego. Dwie 

jamy były klasycznymi grobami jamowymi, wypełnionymi kośćmi ludzkimi, których ułożenie 

wskazuje, iż musiały być zawinięte w woreczek i włożone w niewielki dołek (charakterystycz

na cecha obrządku pogrzebowego stosowanego na badanym cmentarzysku). Pozostałe 6 obiek

tów to groby przeworskie z fazy B1 okresu wpływów rzymskich. Jeden z nich (obiekt 76) był 

grobem popielnicowym, dwa (74 i 7 5) były pochówkami jamowymi, w których przepalone 

szczątki zostały wybrane ze stosu kremacyjnego i zakopane we wcześniej wykonane większe 

jamy, do których włożono uprzednio wyposażenie (żelazne militaria w grobie 75). Inwentarz 

grobu nr 75 składał się z umba z tępym kolcem o wysokim kołnierzu i stożkowatej pokrywie, 

długiego grotu włóczni (33,5 cm długości), krótkiego grotu (15 cm długości), imacza tarczy 

i nożyka sierpikowatego. Przedmioty te znaleziono w dolnej partii wypełniska, pod worko

watą jamą z przepalonymi kośćmi. Obiekt 76 miał kształt wydłużonego, nieregularnego owalu 

o wymiarach 2 x l m. W północno-wschodnim narożniku wkopana była mocno zniszczona 

urna z przepalonymi kośćmi ludzkimi. W popielnicy znaleziono jednoczęściowy, ornamen

towany grzebień rogowy, datowany również na fazę B
2

• 

W czasie 2 sezonów badawczych rozpoznano teren, na którym chowano zmarłych w okre

sie przedrzymski m, określono zasięg tej fazy w kierunku wschód-zachód oraz odkryto groby 

z fazy B
1 

okresu wpływów rzymskich. Brak było zabytków z fazy B
1 

- można sądzić, że choć 

w czasie badań nie natrafiono na obiekry wykonane w tym czasie, cmentarzysko użytkowane 

było w sposób ciągły. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Ostrołęce, dokumentacja w PSOZ 

w Ostrołęce. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury ceramiki promienistej (neolit) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

1~_1 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - starszy okres wpływów 

rzymskich, fazy ~-B 1 ) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich, faza C) 

osada wczesnośredniowieczna (XII/XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 lipca do 10 wrze

śnia przez mgr. Marka Czarneckiego (Archaeology and Art Warszawa). Finansowane przez 

PSOZ. Drugi sezon badań. 

Badania prowadzono w centralnej i południowej części stanowiska, przeznaczonej pod 

żwirownię. Przebadano powierzchnię 14,5 ara. 

Pod piaszczysto-glinistym humusem (ok. 22/ 34 cm, na znacznym obszarze zgniecionym 

w czasie prac wydobywczych) zalegała zróżnicowane warstwa kulturowa, intensywnie ciemno

szara, szara, brunatnoszara i brązowoszara, której towarzyszyły rozległe płaty polepy. Zmiana 

barwy i nasycenia uzależniona była wyłącznie od wypełnisk obiektów z późnego okresu wpły

wów rzymskich, które stanowią około 85% wszystkich dotychczas odkrytych i które zniszczy

ły ślady starszego osadnictwa. Warstwa wczesnośredniowieczna także nie była widoczna (poza 

obiektami materiały wystąpiły tylko w humusie). Miąższość warstwy narasta ku południowi

ku rzece (do 37 cm). Calec był zwarty, gliniasty i piaszczysto gliniasty. W 30 wykopach odsło

nięto 257 obiektów: nieregularną w planie budowlę naziemną (około 8 x 6 m) ze skupiskiem 

jam i ziemianek, którym towarzyszyły rozległe warstwy polepy (długości do 4,5 m, grubości 

około 8-12 cm), kolistą budowlę słupową (średnicy około 6,5 m), 3 płytko posadowione 

chaty o zarysach zbliżonych do prostokątnych (długości 2,5-8,8 m, szerokości 2-3,5 m), 

34 ziemianki prostokątne lub zbliżone do prostokąta, o profilach prostokątnych lub niecko

watych (długości 1,3-3,5 m, szerokości 1-3,2 m, dna płaskie na głębokości 0,9-1,3 m), 

w większości przypadków wypełnione zwaliskiem polepy, ziemiankę z warsztatem tkackim, 

zawierającą 30 glinianych ciężarków stożkowatych i ostrosłupowych in situ, gruszkowatą jamę . 

zbożową (głębokości l, 7 m) z dużym kamieniem żarnowym na dnie, 2 głębokie paleniska 

prostokątne Gedno z brukiem kamiennym, drugie z pozostałościami rusztu drewnianego, 
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55 nieregularnych jam zasobowych i nieokreślonych, którym towarzyszyły pojedyncze słupy 

lub serie słupów, 159 jam pasłupowych o różnorodnych konstrukcjach i profilach, w planie 

kolistych lub zbliżonych. Zdecydowana większość dużych obiektów skupiała się na przestrze

ni około 4 arów w południowej części stanowiska. Tylko około 35 obiektów datowanych było 

na młodszy okres przedrzymski, 3 pochodziły z wczesnego średniowiecza, pozostałe z młod

szego okresu wpływów rzymskich. Brak było obiektów neolitycznych i z okresu halsztackiego. 

W skład materiałów masowych (około 10 000 sztuk) weszło: około 4300 sztuk ceramiki (głów

nie z późnego okresu wpływów rzymskich, około 300 z młodszego okresu przedrzymskiego, 

około 150 z wczesnego średniowiecza, około 30 z okresu halsztackiego), około 1200 kości, 

około 70 przedmiotów kamiennych i krzemiennych, około 10 fragmentów rogów, około 

40 odłamków żużla soplowego, poza tym polepa z zachowanymi odciskami konstrukcji drew

nianych. Zabytki wydzielone (większość z późnego okresu wpływów rzymskich) to: 2 zapinki 

brązowe i 2 zapinki żelazne (A VI), krzesiwo żelazne z ogniwkiem (długości 9,7 cm i 3,5 cm), 

żelazny grot (długości 11,5 cm, długość liścia 6,5 cm, średnica tulei 1,6 cm), nit żelazny, 

żelazny haczyk z zadziorem (wczesne średniowiecze), półkolista sprzączka żelazna z pogru

bioną ramą (2, 7 x 2,3 cm), 3 żelazne okucia, sprężyna zamka, klucz żelazny, 4 noże żelazne, 
nóż żelazny długości 14,7 cm, z dwustronnie wyodrębnionym trzonkiem (wczesne średnio

wiecze), fragment przedmiotu brązowego, krzemienna siekierka gładzona (kultura ceramiki 

promienistej?), kamienna forma odlewnicza, 8 fragmentów kamiennych osełek, 3 przęśliki 
ceramiczne, ornamentowana oprawka kościana, 2 rogowe kolce, 21 zachowanych glinianych 

ciężarków tkackich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 

w Warszawie. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Wiadomościach Archeologicznych". 

Badania nie będą kontynuowane. 
_L- '· • - -l l -- • • ', ~ l 

Malice Kościelne, st. l, 
gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie 

MARKI, st. XXVI, 

gm.loco, 
woj. warszawskie, 

AZP 5467/6 

patrz: neolit 

osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - starszy okres wpływów 

rzymskich, fazy ~-B 1 ) 
osada kultury wieibarskiej (młodszy okres wpływów rzymskich, faza C) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (XII/XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 maja do 30 czerw

ca przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and Art Warszawa), na zlecenie PSOZ. Fi

nansowane przez inwestora prywatnego i budżet państwa. Drugi sezon badań. Badania pro

wadzono w południowo-wschodniej części stanowiska (w granicach działek nr ew. 81/3, 81/4 

i 81/5 w rejonie ulic Środkowej i Chopina). Założono 56 wykopów. Łącznie przebadano 

powierzchnię 22,5 ara. 

Warstwy kulturowe, zalegające pod piaszczystym humusem (około 30 cm), były zróżnico

wane: l -w rozległym, prostokątnym zespole jam, słupów i bruków (długości około 20 m, 

szerokości około 15 m) zalegała warstwa czarnej i ciemnoszarej spalenizny (około 5-15 cm); 2-

z zespołem obiekrów o charakterze produkcyjnym związana była warstwa brunatnoszara i szara, 

nasycona polepą (około 10-15 cm); 3- większym skupiskom jam pasłupowych i zasobowych 

towarzyszyła warstwa brązowoszara i szara (od 5 do 20 cm); 4 -w miejscach pozbawionych 

obiektów odsłaniano nikłą warstwę brązowożółtą (5-10 cm). Calec był piaszczysty. Materiały 

kultury przeworskiej i kultury wieibarskiej odkrywano we wszystkich warstwach, zabytki 

kultury łużyckiej i kultury trzcinieckiej głównie w warstwie 4 oraz 3. Pojedyncze przykłady 

ceramiki wczesnośredniowiecznej znajdowano tylko w humusie. Odsłonięto 556 obiekrów: 

12 płytkich palenisk prostokątnych z brukiem kamiennym, 2 paleniska prostokątne zagłę

bione (dna na poziomie około 0,9-1 m), z brukiem kamiennym, głęboki piec o prostokątnej 

komorze z kolistą, wielowarstwową obstawą kamienną (średnicy około 3 m, dno na pozio

mie 1,2 m), prostokątny piec kopułowy, 5 bruków kamiennych wylepionych gliną, związa

nych z seriami jam pasłupowych ("progi domostw"), zespół 6 jam produkcyjnych ("kowal

skich"?), 2 jamy wypełnione sezonowaną gliną, 7 płytko zagłębionych chat o planie nieregu-



MAStOMĘCZ, st. 15, 

gm. Hrubieszów, 

woj. zamojskie, 

AZP 88-94/80 

MIROSłAW UJSKI, st. 6 
gm. Ujście, woj. pilskie, 

AZP 39-25/-

larnym lub zbliżonym do prostokątnego, 3 półziemianki (największa 4,5 x 3,5 m), 123 jamy 

zasobowe i nieokreślone, 382 jamy posłupowe, 4 jamy posłupowe z ofiarami zakładzinowy

rni, 7 ciałopalnych grobów jamowych z niewielką ilością drobno spalonych kości, l ciałopal
ny pochówek w wiadrze drewnianym (obiekt 497 -średnica 44 cm, zachowana wysokość 21 cm, 

grubość ścianki 1-1,5 mm). Zespół masowych materiałów zabytkowych liczył około 4000 sztuk 

-przeważała ceramika i polepa, poza tym w jego skład weszły narzędzia i półprodukty krze

mienne, rozcieracze kamienne oraz kości. Zabytki wydzielone to: "skarb" dwóch srebrnych 

monet z dna obiektu 182 (Antoninus Pius i Kommodus), 2 fragmenty żelaznych zapinek, 

l "skandynawski" grot żelazny z zadziorami na trzpieniu rozszczepionym w jaskółczy ogon 

(wbity w dno półziemianki 447), l nóż żelazny z jednostronnie wyodrębnionym trzonkiem, 

9 fragmentów przedmiotów żelaznych i miseczkowata łupka żelazna (średnicy około 20 cm, 

grubości około 7 cm) z zespołu jam półprodukcyjnych, 5 ceramicznych przęślików (ob. 447), 

8 ceramicznych ciężarków płaskokulistych, 2 paciorki szklane (z grobu 17 i półziemianki 

447), 2 ceramiczne ornitomorficzne grzechotki-gwizdki (zespół grobów 497 i 498), 3 frag

menty kamiennych osełek. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 

w Warszawie. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Wiadomościach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko grupy masłomęckiej (młodszy okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Andrzeja Kokowskiego (Katedra 

Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane przez Uni

wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz sponsorów: Zakład Antropologii Uniwer

sytetu Wrocławskiego, Urząd Miasta Hrubieszów, Gospodarstwo Hodowli Roślin Ogrodni

czych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Dziekanawie - Gospodarstwo w Miania

nach, kancelarię notarialną mecenasa Jacka Łacińskiego z Hrubieszowa, Polsko-Francuską 

Fundację Kultury im. Stefana i Krystyny du Chateau z Hrubieszowa, Piotra Kanię z Gródka 

nad Bugiem, Sklepy Mięsne "Karol" Karola Bełza z Hrubieszowa, Piekarnię "Andrzej Ko

niec i Ska" z Hrubieszowa oraz lllerup Project z Danii. Badania wspomagali również: Towa

rzystwo Regionalne Hrubieszowskie i Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Hrubieszowie. 

Siedemnasty sezon badań. 

Wykop długości 52 m założono po północnej stronie zbadanej części stanowiska. Przeba

dano powierzchnię 140m2
• 

Eksplorowano 23 groby, w tym 6 odkrytych w sezonie 1995. Łączna liczba grobów odkry

tych dotychczas na cmentarzysku wynosi 456. Wśród badanych obiektów znajdował się je

den grób ciałopalny, pozostałe były szkieletowe, w tym również ze szkieletami niekompletny

mi. W grobach 423, 433 i 456 stwierdzono rytualne naruszenie i brak części szkieletów. 

W grobie 456, datowanym na fazę D grupy masłomęckiej, znaleziono w naruszającym go 

wkopie fragmenty kości ludzkich, fibulę brązową wzoru ZA-200 wg A. Kokowskiego, frag

ment brązowej sprężyny na żelaznej osi ze srebrnymi zatyczkami, przepalone fragmenty na

czyń wykonanych na kole i lepionych ręcznie; natomiast za głową szkieletu odkryto grzebień 

wzoru potrójkątnych, igłę z miedzi i małe naczynie na stopce, zbliżone do grupy XVIIA 

Schindlera/Wołągiewicza. W grobie nr 436, datowanym na fazę B grupy masłomęckiej, od

kryto przy trumnie wazę, będącą najwcześniejszym odkrytym w grupie masłomęckiej dużym 

naczyniem wykonanym na kole. W grobie nr 452, przy stopach szkieletu, odkryto parę brązo

wych fibul, a w grobie 433 aż 9 naczyń oraz kolejny grzebień typu B wg klasyfikacji S. Tho

mas. W dużych rozmiarów obiekt nr 427 wkopany był inny szkielet ludzki, prawdopodobnie 

w charakterze ofiary. Tegoroczne wyniki badań potwierdziły zamknięcie głównego kręgu 

cmentarzyska oraz rozleglejszy jego zasięg. Wydaje się, iż groby zajmują większą część wynie

sienia, na którym zlokalizowano cmentarzysko, a ich liczba przekracza 500. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B2-C2) 

ślady osadnictwa nowożytnego 
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<{ l Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Mirosławę Andrałojć N 
<{ 

(Pracownia Archeologiczno-Edytorska REFUGIUM). Finansowane przez Hutę Szkła "Uj-....... 
w 
N ście" SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 12 arów. 
<{ 
~ Zarejestrowano prosty układ stratygraficzny: humus-calec, w trzech miejscach uchwyco-o 
c... no warsrwy kulrurowe o niewielkiej powierzchni. Pozyskano skromną ilość ruchomego ma-w 

teriału zabytkowego, odsłonięto natomiast bardzo dużo obiektów nieruchomych (215 pra-

dziejowych i 12 nowożytnych). Większość obiektów pradziejowych stanowią jamy posłupowe 

(155), zarejestrowano także 37 jam gospodarczych, 21 palenisk i 2 obiekty mieszkalne (pół-

ziemianki). Z osadą kulrury łużyckiej należy łączyć kilka jam gospodarczych oraz fragmenty 

ceramiki pozbawione cech diagnostycznych umożliwiających uściślenie chronologii. Zdecy-

dowana większość obiektów nieruchomych (m.in. dwie funkcjonujące po sobie w tym sa-

mym miejscu konstrukcje słupowe, półziemianka oraz układ palenisk) i materiału ruchome-

go związana była z osadą kulrury wielbarskiej, datowaną na podstawie ceramiki na okres 

wpływów rzymskich od fazy B
2 

do C
2

• Wyjątkowym znaleziskiem były pochodzące z obiektu 

191 (półziemianka) fragmenty ceramiki z wyraźnymi śladami smolistej substancji organicz-

nej pod wylewem -jest to przypuszczalnie dziegieć (trwają analizy substancji}. 

~ 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Pile. 

Badania nie będą kontynuowane. 

MOKRA, st. 8, cmentarzysko kulrury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich, fazy B/ C
1
-D

1
) 

gm. Miedzno, Stacjonarne ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 29 

woj. częstochowskie, lipca przez mgr. mgr. Marcina Biborskiego i Barbarę Kazior (Usługi Archeologiczno-konser-

AZP 83-46/58 watorskie mgr Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Częstochowa). Finansowane przez PSOZ. 

Trzeci sezon badań. Stanowisko niszczone dawniej leśną orką, a obecnie wkopami rabunko-

wymi "poszukiwaczy skarbów", było penetrowane sondażowo w 1994 r.; od 1995 r. prowa-

dzone są regularne ratownicze badania wykopaliskowe. W sezonie 1996 przebadano powierz-

chnię około 6 arów. 

Wyeksplorowano 46 grobów, w tym 17 częściowo zniszczonych lub wyrabowanych. Na 

uwagę zasługiwał grób 86, określony jako grób wojownika, w wyposażeniu którego znalazły 

się: 2 groty broni drzewcowej, fragment imacza, fragment żelaznej sprzączki ze skuwką, para 

ostróg, wyjątkowych rozmiarów zawieszka pochwy miecza (nie mająca dotychczas odpowied-

nika w materiałach z obszaru europejskiego Barbaricum), żelazny nożyk z podciętym na koń-

cu tylcem, który mógł służyć do ściągania skóry. Wśród pochówków kobiecych godny uwagi 

był grób 78 - w dobrze zachowanej popielnicy znajdowały się: igła, przęślik, dwie brązowe 

zapinki zbliżone do typu A VI 158. W innych grobach kobiet oprócz zapinek występowały 

również elementy szkatułek (okucia i klucze), a w jednym z nich znaleziono fragmenty kol-

czugi służące jako ozdoba. Wyjątkowym znaleziskiem był grób 92 -dziecka w wieku 5-7 lat, 

odbiegający formą pochówku od większości grobów z cmentarzyska w Mokrej. W dużej, owal-

nej jamie (120 x 170 cm) znajdowało się naczynie odwrócone do góry dnem, bez szczątków 

kostnych, oraz aż 33 zabytki. Były wśród nich: miniarurki klucza do szkatułki, noża i bliżej 

nieokreślonego przedmiotu, przetopione fragmenty wisiorka opasanego, komplet wisiorków 

wiaderkowatych z zawieszką, kilka przedmiotów z kości i rogu (w tym fragment pierścionka) 

oraz 6 przęślików. W grobie 80 znaleziono nożyk w całości wykonany z brązu, być może będą-

cy importem rzymskim. Do importów prowincjonalnorzymskich zaliczyć można fragmenty 

naczynia szklanego z grobu 84 i fragmenty luźno znalezionego naczynia brązowego (czerpa-

ka?). Oprócz grobów ciałopalnych popielnicowych wystąpiły też groby ciałopalne jamowe. 

Materiały do pełnego opracowania przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwer-

syteru Jagiellońskiego (potem w Muzeum Częstochowskim), dokumentacja w PSOZ w Czę-

stochowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Badania archeologiczne 

na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych". Badania będą kontynuowane. 

Mniszek, st. 15, patrz: wczesna epoka żelaza 

gm. Wieniawa, woj. radomskie 

Nidzica, pl. Wolności 3, patrz: okres nowożytny 

gm. loco, woj. olsztyńskie -
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NIEMOJKI, st. Xlll, 

gm. Łosice, 

woj. białskopodlaskie, 

AZP 56-82/10 

NIESZAWA, st. 5, 
gm. Józefów nad Wisłą, 

woj. lubelskie, 

AZP 82-74/9 

NOWY ŁOWICZ, st. 2 

(obecnie Borowo), 

gm. Kalisz Pomorski, 

woj. koszalińskie, 

AZP 31-16/l 

osada produkcyjna kultury wielbarskiej(?) (młodszy okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Antoniego Smo

lińskiego (PHU ANWID. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano po

wierzchnię l ara. 

W wykopie pod warstwą humusu wystąpiła intensywnie czarna warstwa ziemi ze znaczną -~ 
zawartością przepalonych kamieni, o miąższości dochodzącej do 40 cm. Na zachód od rozle- 3: 
glej plamy "kulturowej" odkryto pojedyncze paleniska, których wypełniska miały zawartość ~ 
zbliżoną do warstwy kulturowej. Pozyskano z nich kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinia V) 

w 
nych kulrury wieibarskiej z młodszego okresu wpływów rzymskich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 

na terenie województwa bialskopodlas kiego". 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B/C1-C1) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 do 21 września 

i od 2 do 5 października przez mgr mgr Walerię Misiewicz i Martę Polańską (Muzeum Lubel

skie w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 

295m2• 

Stwierdzono, że szeroko zakrojone prace ziemne z wykorzystaniem sprzętu mechaniczne

go zniszczyły niemal całkowicie warstwę kulturową- w centralnej i wschodniej części wyko

pu brak było obiektów wkopanych w calec. Na pozostałej powierzchni odsłonięto 12 obiek

tów osadniczych. Szczególnie interesujące były obiekty 15 i 21, interpretowane jako mieszkal

ne, uchwycone na głębokości około 30 cm. Na poziomie odkrycia miały zarysy zbliżone do 

czworoboku, dłuższą osią były skierowane po Unii wschód-zachód, ich wymiary wynosiły 

odpowiednio: 4,20 x 2,50 i 5,20 x 3,20-3,45 m. W obiekcie 15 stwierdzono jednorodne 

wypełnisko o miąższości 0,50 m, natomiast w obiekcie 21 było ono dwuwarstwowe, o łącznej 

miąższości 0,80-0,90 m. W obiekcie 15 zachowało się palenisko usytuowane przy wschod

niej ścianie, a w obiekcie 21 - owalne skupisko węgli, będące przypuszczalnie śladem po 

palenisku. Pod obydwoma domostwami natrafiono na konstrukcje drewniane (ślady po słu

pach). Oba obiekty dostarczyły bogatego i zróżnicowanego materiału zabytkowego: wydoby

to ponad 1500 fragmentów ceramiki, przęśliki, fibulę żelazną, pilnik żelazny, brązową zatycz. 

kę do przędzy, paciorek i liczne kości zwierzęce. Na uwagę zasługuje ponadto obiekt l -
wielowarstwowe, duże, wolno stojące, kamienne palenisko. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Lubelskim w Lublinie. Wyniki 

badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

cmentarzysko kultury łużyckiej (N-V okres epoki brązu) 

cmentarzysko kurhanowe i płaskie kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l lipca do lO sierpnia 

przez mgr Krystynę Hahułę (Muzeum Okręgowe w Koszalinie). Finansowane przez PSOZ, 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie i Pomorski Okręg Wojskowy. Dziewiąty sezon badań. Kon

tynuowano badania w centralnej partii cmentarzyska, przebadano kurhan 39 oraz przestrzeń 

między kurhanami 40-41 i 35-45, wokół zbadanego w 1988 r. kurhanu 2. 

Odkryto 35 obiektów, w tym 14 grobów szkieletowych (pod kurhanem: nr nr 38-40, 45, 

46, 48-51A, 53-55, 62), 16 grobów ciałopalnych popielnicowych (nr nr 56 - podwójny, 

57 A i B, 60), groby jamowe (nr nr 41A i B, 42-44,47, 51B, 52, 58, 59, 61, 63), 2 stosy ciało

palne w przestrzeniach międzykurhanowych, 2 obiekty nieokreślone i jamę kultury łużyc

kiej. Pozyskano liczne materiały archeologiczne, które łączyć należy z "czystą" fazą B/C1 

i fazą B/C
1
-Cla okresu wpływów rzymskich (m.in. zapinki A V 127-128, A Il41, A II 193, 

srebrne klamerki esowate typu B, trójuszne naczynie N grupy, ułamki naczynia szklanego). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 

Badania będą kontynuowane. 
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ODRY, st. l, 
gm. Czersk, 
woj. bydgoskie, 

AZP 21-38/1 

- • - l- - -· .... ,. ... : 

Olsza, st. 9, 
gm. Mogilno, woj. bydgoskie 

Opalenie, st. 3, 
gm. Gniew, woj. gdańskie 

OPALENIE, st. 8, 
gm. Gniew, 

woj. gdańskie, 

AZP 24-45/-

OSIEK, st l, 
gm. Wyrzysk, 

woj. pilskie, 

AZP 37-31/79 

- .. ........ _ 

• .. l r::".! 

OIOROWO, st. 66 

(GAZ 128), 
gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie, 

AZP 49-23/113 

cmentarzysko płaskie i kurhanowe z kręgami kamiennymi kultury wieibarskiej (okres 

wpływów rzymskich, faza B/C
1
-C1.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Tadeusza Grabarczyka (Instytut Ar

cheologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Dwudziesty siód

my sezon badań. Przebadano powierzchnię 187 m2 w północno-wschodniej części cmenta

rzyska. 

Na wschód od kurhanu nr 24 odkryto skupisko siedmiu pochówków szkieletowych 

(nr 561-567). We wszystkich w obrębie jam wystąpiły duże eratyki ułożone na powierzchni, 

przede wszystkim w okolicy głów, a także duża ilość głazów, którymi były wypełnione jamy 

grobowe. Wyposażenie dość jednoznacznie wskazuje na użytkowanie tej części nekropoli 

w stadium B/C
1
-C

1
. - znaleziono brązowe zapinki kuszowate (A VII 193) w grobach 562 

i 563, brązową zapinkę (A V 126) w grobie 566 oraz parę brązowych bransolet (odmiana III B 

wg T. Wójcika) w grobie 567. Nie udało się uchwycić północnej i północno-wschodniej gra

nicy zasięgu grobów. 

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, doku

mentacja tamże oraz w PSOZ w Bydgoszczy. Badania będą kontynuowane. 
.,. 

patrz: neolit 

.. .... ....."-. .. J 
patrz: wczesne średniowiecze 

osada otwarta kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony dnia 12 września przez mgr M. Tuszyńską. W wy

kopie na instalację wodną odnotowano obecność warstwy kulturowej i kilku obiektów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania nie będą kontynuowane. 

cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich (fazy B
2
-C

2
) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Magdalenę Suchor

ską-Rolę i Jarosława Rolę (Muzeum Okręgowe w Pile). Finansowane przez Muzeum Okręgo

we w Pile. Szósty sezon badań. Stanowisko zlokalizowane jest na terenie Muzeum Kultury 

Ludowej w Osieku nad Notecią. W latach 1972-1977 było badane ratowniczo przez mgr. 

Wojciecha Kuczkowskiego. W sezonie 1996 badania przeprowadzono na terenie budowy 

kolejnego obiektu muzealnego, na powierzchni około 60m2• 

Zarejestrowano 24 obiekty- groby ciałopalne jamowe z resztkami stosu, w jednym przy

padku na dnie grobu odsłonięto grób kamienny. W 20 obiektach znaleziono kości, przeważ... 

nie niewiele i rozdrobnione. Na wyposażenie złożyły się nieliczne fragmenty ceramiki, wyro

by z brązu (2 zapinki, 2 klamry do pasa, szpila-igła oraz fragmenty nieokreślonych przedmio

tów), paciorek szklany oraz fragmenty grzebieni kościanych zdobionych motywem współ

środkowych kółek. Duża część zabytków nosiła ślady przepalenia. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 

Badania będą kontynuowane na terenie zagrożonym zniszczeniem. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada z okresu przedrzymskiego 

cmentarzysko kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszewskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 

sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. 

Drugi sezon badań. W zachodniej części stanowiska, w ramach wykopu oznaczonego nr II 

o wymiarach 13 x 255 m, przebadano powierzchnię 3315 m2• 

Odkryto 28 obiektów. Pojedyncza jama, z której pozyskano 111 fragmentów ceramiki i 5 

bryłek polepy, była pozostałością osady ludności kultury pucharów lejkowatych. Osadę z okre-



l su przedrzymskiego reprezentowała jedna jama zasobowa oraz dziesięć jam o bliżej nieokre

ślonej funkcji- wydobyto z nich 120 fragmentów ceramicznych. Na cmentarzysko ludności 

kultury wieibarskiej złożyło się 7 obiektów grobowych ciałopalnych, najprawdopodobniej 

I 
u 
Q 
(/) 

~ 
>
N 
e<: bezpopielnicowych z resztkami stosu, z których pozyskano materiał kostny ludzki oraz 275 

fragmentów ceramiki. Pozostałych 9 obiektów, o charakterze gospodarczym, w których znale- ,~ 
ziono 5 fragmentów ceramiki, należało do osady z okresu wczesnego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwa-

torskim PKZ sp. z o.o. w Poznaniu. 

Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu. 
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st. II, gm. loco, 
woj. warszawskie, 

AZP 57-64/11 

ślady osadnictwa mezolitycznego 

ślady osadnictwa z epoki brązu 

osada z młodszego okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 pażdzierni

ka do 9 listopada przez dr. Wojciecha Borkowskiego, z udziałem mgr. Witolda Migala i mgr. 

Sławomira Sałacińskiego. W rejonie ulicy Prostej i Buczka (d. Pułaskiego) zaplanowana zo

stała budowa kanalizacji. Na ul. Buczka do skrzyżowania z Prostą wytyczono 11 sondaży 

(numeracja 1-11 z kierunku północ-południe) o wymiarach 3 x 2 m. Na południe od skrzyżo

wania założono 4 wykopy (numeracja 1-4 z kierunku południe-północ) o wymiarach: 1- 2 x 

20 m, 2- 2 x 20 m, 3 - 2 x 17 m, 4- 24 x 2 m. Dwa wykopy: nr 5 (2 x 16 m) i nr 6 (2 x 50 m) 

zlokalizowano na ul. Prostej. Ponadto zadokumentowano wkop fundamentowy pod budy

nek mieszkalny o wymiarach 20 x 20 m i przeprowadzono na terenie tej inwestycji badania 

sondażowe, zakładając wykopy wychodzące poza obręb fundamentów. Łącznie przebadano 

360 +400m2• 

Ze względu na to, że pierwsza warstwa na terenie budowy kanalizacji to współczesna, 

zbita, zużlowa droga, we wszystkich sondażach i wykopach została ona zdjęta mechanicznie. 

Miąższość wynosiła w różnych miejscach 20, 25, 30 cm. Dalsza, "ręczna" eksploracja ujawni

ła bardzo zbieżny układ warstw we wszystkich jednostkach badawczych: od 15 do 30 cm 

brunatna (o różnych odcieniach), spoista, słabo spiaszczona glina z szarawymi smugami (war

stwa kulturowa?), w której wystąpiła przewaga zabytków, następnie 20.30-40 cm jaśniejszej 

gliny, poniżej żółte iły bez zabytków - warstwa calcowa. W wykopie nr l odkryto i wyeksplo

rowano cztery obiekty, w wykopie nr 6 - trzy. W pozostałych jednostkach badawczych obiek

tów było brak, a materiały archeologiczne znajdowano w brunatnej glinie. W sondażach 

odkryto tylko 59 zabytków, w tym 51 fragmentów ceramiki, 3 fragmenty polepy, 3 grudki 

żużla, fragment krzemiennego wióra (o pokroju mezolitycznym?) i fragment żelamego nitu. 

W wykopach znaleziono 1670 zabytków. W zdecydowanej przewadze były to fragmenty cera

miki, poza tym wystąpiły fragmenty kości zwierzęcych, grudki polepy (w tym konstrukcyj

nej), grudki żużla, szlaki, kamienie, fragmenty żelaznych przedmiotów współczesnych, zabyt
ki krzemienne. Łącznie w wykopach i sondażach odkryto 1729 zabytków. 

Na terenie budowy domu mieszkalnego w trakcie oczyszczania profili nie natrafiono na 

ślady warstwy kulturowej. Nieliczne zabytki pozyskano w trakcie preparowania profilu pół
nocnego i wschodniego. Pochodziły one z warstwy humusowej. Podczas eksploracji wyko

pów sondażowych nie natrafiono na materiał zabytkowy. Nie oznacza to, że cała powierzch
nia działki znajduje się poza obszarem stanowiska. Zniszczenia w trakcie wykopywania dołu 

fundamentowego były jednak znaczne - praktycznie nie natrafiono na warstwę podglebia, 

usuniętą za pomocą koparki. Jedynie w partii północnej wykopu, w sąsiedztwie profilu pół

nocnego wkopu fundamentowego, odkryto resztki obiektu, który miał około l m średnicy 

na poziomie 80 cm od powierzchni pierwotnej terenu. Został on zniszczony w trakcie wyko

pywania ziemi, co spowodowało konieczność zejścia głębiej w celu zadokumentowania jego 

planu. Obiekt był wyraźnie kolisty w przekroju, o stosunkowo pionowych i czytelnych ścia

nach i koncentrycznym wypełnisku . W pobliżu dna wystąpiła wyraźna warstwa spalenizny 

i węgli oraz kawałki żużla i szlaki. Podścielony był warstwą przepalonej i przeprażonej gliny. 

Z uwagi na obecność polepy, szlaki i żużla, można domniemywać, że obiekt był pozostałością 

dymarki, z której mechanicznie usunięto kloc żużlowy. W górnych warstwach obiektu oraz 
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w jego otoczeniu natrafiono na kilkanaście fragmentów ceramiki. Poza opisanym obiektem 

nie stwierdzono żadnych innych śladów trwałej okupacji terenu, nie stwierdzono też mate

riału zabytkowego na hałdzie wykopu fundamentowego. W związku z tym przyjąć należy, że 

inwestycja zlokalizowana jest na południowym lub południowo-wschodnim krańcu stanowi

ska, przy czym w jego obrębie znajduje się jedynie skrawek północny planowanego budynku. 

Przemawia za tym nie tylko ubóstwo materiału, ale także jego lokalizacja w części północnej. 

Jeśli obiekt odkryty w trakcie wykopalisk był rzeczywiście związany z produkcją hutniczą, to 

poświadcza to dodatkowo położenie inwestycji na skraju osady, zwyczajowo bowiem tego 

typu obiekty produkcyjne lokalizowano na skraju terenu osadniczego. 

Konkludując należy przyjąć, że w trakcie badań uchwycono południowy skraj osady, któ

rej centrum, zgodnie z wynikami badań powierzchniowych S. Woydy oraz wykopaliskowych 

W. Migała, znajduje się na północny zachód od badanej inwestycji. 

.. - . - -.. , .-- . • . • ~.~ ---. ·~. ~, .-.· = : ·.::, . , . ," ~ r ~ ~ ·- - . . . . . ( 

PAPROTKI KOLONIA, st. l, 
gm. Miłki, 

woj. suwalskie, 

AZP 21-73/-

Paprotki Kolonia, st. 41, 
gm. Miłki, woj. suwalskie 

Parzniew, st. VI, 
gm. Brwinów, woj. warszawskie 

Pągów, st. E, 

gm. Wilków, woj. opolskie 

cmentarzysko kultury bogaczewskiej (mlodszy okres przedrzymski, okres wpływów 

rzymskich i wczesny okres wędrówek ludów) 

cmentarzysko grupy olsztyńskiej (późny okres wędrówek ludów) 

Badania wykopałiskowe przeprowadzone przez mgr. mgr. Annę Bitnet-Wróblewską, Mał

gorzatę Karczewską i Macieja Karczewskiego, z udziałem mgr Grażyny lwanowskiej. Finanso

wane przez PSOZ. Piąty sezon badań. Prace koncentrowały się w południowej partii cmenta

rzyska, kontynuowano też rozpoznanie części zachodniej skupiska grobów oraz założono nie

wielki sondaż po drugiej stronie drogi przecinającej wzgórze, na którym zlokalizowane jest 

stanowisko. Łącznie przebadano powierzchnię około 140m2
• 

Odkryta w łatach ubiegłych, wyeksplorowana obecnie do końca ziemianka jest zapewne 

związana z pozostałościami okopów z czasów l wojny światowej. W wykopie sondażowym po

za jednym drobnym fragmentem ceramiki nie odnotowano materiału zabytkowego. W części 

południowej odsłonięto 19 grobów ciałopalnych i 10 obiektów. Większość pochówków to 

groby popielnicowe, jedynie 3 były jamowe. Znajdowały się one w południowo-wschodniej 

części badanego obszaru, przy czym brak tam było pochówków popielnicowych. Wśród obiek

tów zidentyfikowano ślady stosu pogrzebowego, funkcja pozostałych jest niejasna (niektóre 

jamy mogły być związane ze stosem). Pozyskany materiał można datować na rozwiniętą fazę 

wczesnego okresu wpływów rzymskich, późny okres wpływów rzymskich i okres wędrówek 

ludów. Szczególną uwagę zwraca zespół fazy C2 z jamowego grobu 171, z trzema przystawka

mi. W jednej z nich znajdowały się 2 rogowe grzebienie trójwarstwowe - jeden z unikato

wym ornamentem zoomorficznym w formie stylizowanych przedstawień jelonka oraz lisa 

lub wilka, drugi pokryty ornamentem geometrycznym. Zabytkom tym towarzyszyły m.in. 

dwie brązowe zapinki kuszowate, zdobione pierścieniami z nacinanego srebrnego drutu, oraz 
żelazna fibula kuszowata z peŁną pochewką. Do najciekawszych znalezisk z warstwy ornej 

należą: fragment importowanej zapinki tarczowatej, zawieszka w kształcie czteroszprychowe

go koła i szczypczyki z suwakiem zakończonym spiralnymi tarczkami. Najpóźniejszy zabytek, 

pochodzący z rozwiniętej fazy okresu wędrówek ludów, to luźno znaleziona masywna zapin

ka kuszowata z podwinietą nóżką, wykonana z żelaza, zdobiona brązowymi pierścieniami 

z nacinanego drutu. 

Materiały po opracowaniu przechowywane będą w Muzeum Okręgowym w Suwałkach . 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesna epoka żelaza 



= · PIKULE, st. 2, 
gm. Janów Lubelski, 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 89-79/4 

cmentarzysko ciałopalne z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów 

rzymskich 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z rabowaniem zabytków przez kolekcjo

nerów penetrujących lasy janowskie, przeprowadzone w okresie od połowy lipca do począ

tku września przez mgr. Zbigniewa Wichrawskiego (Muzeum Regionalne w Kraśniku), kon

sultowane przez doc. dr. Jana Gurbę. Finansowane przez Urząd Miejski w Janowie. Czwarty 

sezon badań. Stanowisko odkryte przypadkowo w 1990 r. było badane wykopaliskowo w la

tach 1990-1992 przez mgr. Krzysztofa Garbacza. W sezonie 1996 dokonano rozpoznania 

terenu lokalizatorami metalu, wyznaczając maksymalny zasięg stanowiska, oraz wytyczono 

22 wykopy o wymiarach 2 x 2 m. Przebadano powierzchnię 153 m2• 

Dużym utrudnieniem w pracach badawczo-pomiarowych było zalesienie większej części 

terenu oraz jego zniszczenie (w sumie naliczono ponad 100 współczesnych dołów rabunko

wych), a także zaleganie ogromnych ilości militariów pozostałych po l i II wojnie światowej. 

We wszystkich wykopach uchwycono podobną sytuację stratygraficzną: pod pięcio-, sześcio

centyrnetrową warstwą ściółki i szarego, słabo wykształconego humusu występował żółty pia

sek, w którym zalegały przedmioty metalowe, fragmenty ceramiki i spalone kości ludzkie. 

Nieliczne obiekty rysowały się bardzo słabo i zalegały bardzo płytko, co musiało wpłynąć na 

stan ich zachowania. Ich strop pojawiał się na głębokości 10-15 cm, spąg- 20-25 cm, 

sporadycznie osiągały głębokość w spągu 40 cm. W sumie odkryto ponad 30 obiektów o róż

nym charakterze, zlokalizowano też ponad 20 znalezisk metalowych (w tym część wcześniej

szych, dotąd nierejestrowanych). Tegoroczne badania pozwoliły stwierdzić bez wątpienia se

pulkralny charakter stanowiska, a także jego zasięg (15-16 ha), nie znajdujący sobie równych 

wśród znanych cmentarzysk z tego okresu, przy czym najmniej rozpoznana jest część zacho

dnia. Groby i obiekty występowały w skupiskach, ze strefami znacznego rozrzedzenia - moż

na wyróżnić strefę południową "militarną", środkową "mieszaną" i południową "rolniczą" 

(?),w której na obrzeżach znajdowano tylko półkoski, ceramikę i noże. Formę obrządku trudno 

jest określić jednoznacznie, mamy tu bowiem do czynienia z różnego rodzaju grobami. Brak 

jak dotąd grobów popielnicowych. Wystąpiły groby jamowe, przy czym kości z reguły były 

rozsypane w piasku bez wyraźnie zwartego zarysu i najczęściej bez widocznych śladów jamy 

grobowej, stosu bądź węgli drzewnych. Przy kilku pochówkach (?) odkryto węgle drzewne 

rozsypane w piasku lub koliste w przekroju i nieckowate w zarysie obiekty o szarym wypełni

sku z węglami drzewnymi. Część z nich była pozbawiona wyposażenia, część zawierała przed

mioty metalowe lub fragmenty rozcieraczy i osełek kamiennych. Trudno jednoznacznie okre

ślić obiekty, skądinąd występujące najczęściej, w postaci zbioru kilku przedmiotów żelaznych 

(półkosków i noży bądź cioseł) , umba, nitów, grotów, często w połączeniu z ceramiką, pozba

wione śladów kości w pobliżu. Być może były to groby symboliczne lub nieznanego obrząd

ku, a być może kości wysypywane wyżej nie zachowały się. Ich sepulkralny charakter nie 

budzi jednak wątpliwości, większe przedmioty są bowiem najczęściej wbite w piasek i mają 

intencjonalne uszkodzenia (zgięcie, złamanie). Ceramika była źle zachowana i niestarannie 

wykonana. Część naczyń była prawdopodobnie celowo tłuczona i składana do grobu we frag
mentach. Były to grubościenne naczynia wazowate i jajowate, o prostej lub lekko wywiniętej 

szyjce. Krawędzie miały pogrubione, nierówne bądź proste. Szyjki były z reguły gładzone, 

a naczynia poniżej załomu chropowacone. Ceramika ta ma niewiele nawiązań do kultury 

przeworskiej. Podobne naczynia na terenie Lubelszczyzny wystąpiły tylko w Cynkowie i Cie

chankach Łańcuchowskich, bliskie analogie występują też na terenie Kujaw. 

Wszystko to zmusza do dużej ostrożności przy klasyfikacji kulturowej cmentarzyska, zwła

szcza biorąc pod uwagę niejasną formę obrządku, charakter wielu obiektów, a także liczne 

występowanie półkosków (pierwotnie było ich ponad 50) czy cioseł (co najmniej 20). Część 

przedmiotów metalowych może wskazywać na proweniencję północną. Wszystkie znalezione 

dotąd precyzyjniejsze wyznaczniki chronologiczne-umboJ II, zapinki J, M, N, Nauhaim, 

miecz, ostrogi kabłąkowe o szeroko rozstawionych ramionach, z okrągłymi najczęściej zacze

pami i długimi, wąskimi bodźcami, czy sprzączki z przedłużonym kolcem, pozwalają zam

knąć chronologię cmentarzyska w przedziale od połowy fazy Az młodszego okresu przedrzym

skiego do początku fazy B
1 

okresu wpływów rzymskich, przy czym największy rozwój zdaje się 

przypadać na fazę ~ późnego okresu przedrzymskiego. 
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kraśniku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t II, 1997. 
Badania powinny być bezwzględnie kontynuowane ze względu na specyficzny charakter 

stanowiska oraz jego postępujące niszczenie. 
' ,., ... ~ J ~ : . • • • • • J • -..... J • 

Podlodów, st. 2, 
gm. laszczów, woj. zamojskie 

Podłęże, st. 3, gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

Podłęże, st. 17, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

POKRZYWNICA, st. l, 
gm. Pawłów, 

woj. kieleckie, 

AZP 84-68/141 

PRUSZCZ GDAŃSKI, st. 5, 
gm.loco, 

woj. gdańskie, 

AZP 14-44/3 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa kultury lendzielsklej (neolit) 

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

osada humicza kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - młodszy okres 

wpływów rzymskich; fazy C 1-C2) 

osada wczesnośredniowieczna (VIII-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 sierpnia do 21 

września przez mgr. Szymona Orzechowskiego przy współpracy J. Gągorowskiej, A. Przy

chodniego i A. Stelmach (Wydział Archeologiczny PSOZ w Kielcach)). Finansowane przez 

Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Warszawie. Czwarty sezon badań. Przebadano 

powierzchnię 580m2• 

Ślady osadnictwa kultury lendzielskiej i trzcinieckiej reprezentowane były przez pojedyn

cze fragmenty ceramiki, występujące w kontekście późniejszych materiałów. 

Prace na osadzie kultury przewarsklej prowadzono we wschodniej części stanowiska, w tzw. 

strefie produkcyjnej, określanej tak z racji dużego nagromadzenia na tym terenie różnego 

rodzaju pozostałości procesu metalurgicznego, głównie w postaci tzw. żużli miseczkowatych. 

W poprzednich latach zarejestrowano tutaj kilka palenisk hutniczych związanych z postre

dukcyjnymi fazami procesu metalurgicznego (etap oczyszczania łupek żelaznych). Odkryto 

blisko 30 różnego rodzaju obiektów gospodarczych i przemysłowych (w tym 3 półziemianki 

o konstrukcji słupowej), datowanych głównie na rozwiniętą fazę młodszego okresu wpływów 

rzymskich. Poza ceramiką ręcznie lepioną i obtaczaną, w typie ceramiki "siwej", znaleziono 

kilka fragmentów naczyń szklanych, 2 fragmenty terra sigillaty (m.in. paciorek wykonany 

z ułamka naczynia, bogato zdobiony techniką filigranu), fragment uprzęży (srebro), kilka
dziesiąt przedmiotów metalowych, w tym fragmenty zapinek (formy z podwiniętą nóżką), 

noże, szpile i siekierociosło. Na szczególną uwagę zasługują 3 bruki kamienne, wokół których 
wystąpiły skupiska cerarniki (całe naczynia). Jeden z bruków, o wymiarach 120 x 130 cm, 

wykonany z płaskich, regularnie ułożonych kamieni, miał prawdopodobnie wylepioną górną 

powierzchnię warstwą gliny. Towarzyszącą brukom ceramikę należy odnieść do schyłku młod
szego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich, przy czym sposób 

opracowania powierzchni jest bardzo archaiczny i nawiązuje do tradycji pomorskich. 

Badania osady wczesnośredniowiecznej były prowadzone na jej wschodniej peryferii. 

Zarejestrowano 9 różnego rodzaju jam gospodarczych, w tym dobrze zachowaną jamę dzieg

ciarską i głęboką "piwniczkę" (około 240 cm) o charakterystycznym, gruszkowatym przekro

ju. Biorąc pod uwagę ogół występujących tutaj form ceramicznych, chronologię osady należy 

umieścić w szerokim przedziale VIII-XII w. Na uwagę zasługuje również sporadyczne wystę

powanie ceramiki w typie "praskim". 

cmentarzysko płaskie z wczesnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okre
su wędrówek ludów (fazy C

1
-D) 

osada wczesnośredniowieczna (VIII-XI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Mirosława Pietrza

ka i Małgorzatę Tuszyńską (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), z udziałem dr. Franciszka 



l PRUSZKÓW, st. VI, 

gm.loco, 
woj. warszawskie, 

AZP 58-64/10 

l 

Rożnowskiego i mgr Doroty Rudnickiej. Finansowane przez Urząd Miasta w Pruszczu Gdań

skim. Stanowisko zostało odkryte podczas prac ziemnych w 1926 r. Położone jest na terenie 

zabudowanym (ob. ul. Wita Stwosza)- w związku z inwestycjami budowlanymi było badane 

ratowniczo w 1929 i 1993 r., ostatni sewn rozpoczęto w 1995, a zakończono w 1996 r. 

Dotychczas na stanowisku zarejestrowano 33 groby szkieletowe (1926 - 9, 1929 - 8, 

1993 - 16), w wielu wypadkach poważnie miszczone, niektóre jednak bogato wyposażone, 

jak grób nr l (z 1926 r.) datowany na V w. lub grób nr 8 (z 1993 r.) z dwoma szkieletami -

górnym bez wyposażenia i dolnym, przy którym znaleziono zapinkę brązową A V1162 i żela

zną A VI 158, krzesiwo żelazne w oprawce rogowej, krzesak kamienny, 2 noże żelazne i 5 

srebrnych denarów ułożonych w rulonik: Trajan 103-111 r. , Marek Aureliusz (Lucylla) 164-

169 r., Marek Aureliusz 168 r., Marek Aureliusz (Lucjusz Werus) po 169 r., Kommodus po 

192 r. W sezonie 1995-1996 odkryto i wyeksplorowano dalsze 22 pochówki, w tym 19 gro

bów szkieletowych, 2 popielnicowe i jeden jamowy, a także pochówek konia bez wyposaże

nia. W grobach najlicmiej wystąpiły zapinki brązowe kuszowate A V1161, 162, 170; zapinki 

brązowe typu "Bugelknopffibeł"; sprzączki brązowe i żelazne do pasa, o owalnych, pogrubio

nych ramach (grupa H, typ 11, 12, 49 wg R. Madydy-Legutko); grzebienie rogowe trójdziel

ne o uchwytach półkolistych, zdobione (typ l, war.2 wg S. Thomas), a także o uchwytach 

dzwonowatych i jeden z uchwytem trójkątnym. Wśród ceramiki wyróżniono naczynia miso

wate (grupa VI A, B, C wg R. Wołągiewicza) i miski (grupa XIV A, B), naczynia bezuche 

o nachylonym do wnętrza wylewie (grupa I A) i z wyodrębnionym wylewem (grupa I C) oraz 

wazę dwustożkowatą, ornamentowaną (grupa VII). Liczne kolie składały się z paciorków tyl

ko szklanych (kubooktaedryczne) bądź tylko bursztynowych (ósemkowate), lub szklanych 

i bursztynowych. W grobie nr 29 znaleziono importowane naczynie szklane- czarkę kulisto

denną, wykonaną z formy, ze ścianką formowaną w sześcioboczne, wklęsłe fasetki, ułożone 

w trzech poziomach. Jeden z najbogatszych grobów (nr 17), szkieletowy, wyposażony był m.in. 

w dwie srebrne zapinki płytowe o konstrukcji kuszowatej, ze srebrnymi, pozłacanymi, tłoczo

nymi foliami na płytkach, a także w 3 kolie z paciorków szklanych i bursztynowych, złoty 

pierścionek drucikowaty, srebrny pierścień-obrączkę, srebrną zawieszkę z ósemkowatą ple

cionką oraz zapinki srebrną i brązową. Cmentarzysko można datować na fazy C1-C2-C3 aż 

po fazę D, to znaczy od III do połowy V w. Na cmentarzysku posadowiona była zniszczona 

osada wczesnośredniowieczna - zachowały się resztki warstwy kułturowej i spągi kilkunastu 

uszkodzonych obiektów: półziemianek, jam, palenisk i pieców. Na podstawie ceramiki moż.. 

na ją datować na VIII-IX do XI w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Ze względu na to, że teren jest trwale zagospodarowany, dalsze badania będą możliwe w wy

padku prowadzenia na nim dorażnych prac ziemnych. 
.;o; '•'- _... J 

osada hutnicza kułtury przeworskiej (młodszy okres przedrzymskVokres wpływów 

rzymskich; fazy <\-B) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 11 kwietnia do 5 maja 

przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeołogy and Art Warszawa), na złecenie PSOZ. Finan

sowane przez inwestora prywatnego i budżet państwa. Drugi sezon badań. Badania prowa

dwno w południowej części stanowiska (w granicach działek nr ew. 513 i 534 przy ul. Rado

snej). W 13 wykopach przebadano łącmie powierzchnię 3,2 ara. 

Odsłonięto jednolity układ warstw: l - piaszczysto-gliniasty humus wraz z podglebiem 

do głębokości 0,26/ 0,43 m; 2- piaszczysto-gliniasta warstwa kulturowa, ciemnoszara i bru

natnoszara, nasycona polepą, kamieniami i żużlem soplowym, zalegająca do poziomu 0,46/ 

0,58 m; 3 -brązowoszara, piaszczysto-gliniasta warstwa stanowiąca spąg warstwy kulturowej, 

zalegająca do poziomu 0,52/ 0,60 m; 4 - piaszczysto-gliniasty calec. Odkryto 41 obiektów: 

fragment chaty (dł. ok. 450 cm), palenisko ze zwartym brukiem kamiennym, 11 obiektów 

interpretowanych jako jamy zasobowe, w zagłębieniu warstwy kułturowej zespół sześciu nie

regularnych, płaskodennych obiektów o charakterze produkcyjnym (kuźnia?) , 17 jam posłu

powych, wzmocnionych kamieniami i polepą na krawędziach, oraz 5 jam nieokreślonych. 

Obiekty grupują się w trzech zespołach, z których dwa mają charakter mieszkalny, a jeden 

produkcyjny. Zbiór materiałów zabytkowych zawierał 800 fragmentów ceramiki, żelazną 

sprzączkę o kolistej ramie (średnicy 3,2 cm), nit żelazny, 18 odkuwek żelaznych (z "kuźni"), 
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PRUSZKÓW, 
ul. Inżynierska 20, 
gm. loco, 
woj. warszawskie, 

AZP 58-64/1 

Pruszków, 
gm. loco, woj. warszawskie 

PSARY, st. 40, 
gm. Jemiełno, 

woj. leszczyńskie, 

AZP 70-24/49 

2 fragmenty osełek kamiennych, rozcieracz, 2 odłupki krzemienne, kilkanaście fragmentów 

kości zwierzęcych oraz duże ilości polepy i ułamków żużla soplowego . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo

wieckiego w Pruszkowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Wiadomościach Archeo

logicznych". Badania będą kontynuowane. 

osada kułtury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 

28 września do 7 października przez mgr. Marka Piotrowskiego na zlecenie PSOZ. Przebada

no powierzchnię 122 m2• 

Stwierdzono ślady krótkotrwałej osady ludności kułtury przeworskiej; odsłonięty jej frag· 

ment związany był z produkcją żelaza. Obiekty - 2 paleniska i jama zasobowa - dostarczyły 

niewiele materiału zabytkowego: ponad 100 fragmentów naczyń, fragmenty żużli i kości zwie

rzęce, datowane na okres późnolateński i wpływów rzymskich. Tak zwane zabytki wydzielone 

to nieokreślony przedmiot metalowy i fragment stopionego szkła koloru zielonego. 

Obiekty były silnie zniszczone przez intensywną orkę, zaś całemu stanowisku zagraża znisz. 

czenie przez intensyfikację prac budowlanych w tym rejonie. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

zespół kurhanów kułtury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w lipcu przez prof. dr. Tadeusza Makiewicza 

(Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 

PSOZ. Siódmy sezon badań. Kontynuowano prace na kurhanie nr L 
Wyeksplorowano wnętrze kamiennego nasypu kurhanu, wybierając je w całości. Potwier

dziły się wcześniejsze ustalenia, że kamienny nasyp ma kształt regularnego, kolistego pierście· 

nia. Wolna przestrzeń w środku miała średnicę około 4 m w części górnej i 2 m przy dnie. 

Miąższość wypełniska wynosiła 1,3 m. We wnętrzu zaobserwowano wkop rabunkowy. W zie

mi stanowiącej wypełniska wkopu występowała ceramika późnośredniowieczna, nowożytna 

i kultury przeworskiej, zaś w ziemi nienaruszonej - wyłącznie materiały kultury przewor

skiej. Świadczy to o tym, że kurhan był pierwotnie przykryty płaszczem ziemnym. Tak więc 
nietypowy kształt kamiennego nasypu był niewidoczny (bo przysypany ziemią), miał zatem 

znaczenie wyłącznie symboliczne. 

,l -:.':'',·, ~-~~ ' . ,,,,--.. ~ ~.-'.,_, :,. r • ,S--·,--.,,' l,"'_ " i'T ~' 

Puławy-Włostowice, st. 3, 

gm. loco, woj. lubelskie 

Radojewice, st. 29, grn. Dąbro

wa Biskupia, woj. bydgoskie 

RADYMNO, st. 12, 
gm. loco, 
woj. przemyskie, 

AZP 105-84/10 

patrz: wczesne średniowiecze 

.~1'.', •• ,,• .. •_ "•••}.,-.~"lr.,.,.r~r.~w.._.........::,;~'\l''_l' ~·•·•~ .. ł .. -- _4 ,,•- r - ':! 

patrz: neolit 

osada z okresu wpływów rzymskich (fazy Bz-Cl) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z planowanym ścięciem skarpy, na której 

ulokowane jest stanowisko, przeprowadzone przez mgr. Michała Proksa. Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Eksplorowano teren o powierzchni około 280 m2• 

Odkryto 48 obiektów archeologicznych różnej wielkości, które wystąpiły na głębokości 

około 40-60 m od dzisiejszego poziomu gruntu. Część z nich miała charakter jam pasłupo

wych i zasobowych; jedna być może była pozostałością po domostwie typu ziemiankowego. 

Jamy zapewne nie są reliktem domów słupowych, lecz konstrukcji osłaniających część osady. 

W ruchomym materiale zabytkowym dominowała ceramika (około 500 fragmentów), brak 

w nim było jednak wyraźnych datowników - jednym z pewniejszych był nóż typu III A wg 

A. Kokowskiego, datowany najczęściej na fazę Bz okresu wpływów rzymskich. Nie znalezio

no fibul, sprzączek do pasa, elementów uzbrojenia, paciorków. Porównując wydobytą tu ce

ramikę z ceramiką z innych stanowisk, będziemy się opowiadać za datowaniem stanowiska 

na fazy B2-C1, bardzo ostrożnie przesuwając je zarówno w górę, jak i w dół. Problem wyma

ga oczywiście dalszych studiów. Badania powinny być kontynuowane. 



RASlYN·Rybie, st. l, 

gm. Raszyn, 

woj. warszawskie, 

AZP 58-65/7 

gm. Skoki, woj. poznańskie 

RÓWNINA DOLNA, st. 3, 
gm. Korsze, 

woj. olsztyńskie, 

AZP 15-68/6 

' ' ': .·:,p 'J 

Ruda, st. 3/4/5/6, 

gm. Grudziądz, woj. toruńskie 

Ruszków l, st. 19, 

gm. Kościelec, woj. konińskie 

Ruszków l, st. 20, 
gm. Kościełec, woj. konińskie 

osada z okresu wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego (XN w.?) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z przeznaczeniem terenu stanowiska pod 

budownictwo jednorodzinne. Finansowane przez PSOZ oraz właścicieli działek: Andrzeja 

Piesiewicza, Agnieszkę i Andrzeja Niedbałów i Iwonę Kwiecień. Pierwszy sezon badań. 

Założono i opisano 15 wykopów na działce 905 i w jej sąsiedztwie oraz 12 wykopów zaliczo

nych do numeracji działki 901lub z nią związanych. Przebadano powierzchnię 530m2• 

Nie znaleziono najmniejszych śladów warstwy kulturowej. Warunki naturalne, głównie 

działanie wód powodziowych Raszynki, musiały doprowadzić do całkowitego wyerodowania 

najwyźszych partii stanowiska i osadzenia luźnego materiału w postaci piasków w niżej poło

żonych miejscach. Prace wykopaliskowe odsłoniły 13 obiektów w południowej części stano

wiska, na działce i obok działki 905. Wszystkie odkryte obiekty były pozostałościami pieców 

dymarskich. Większość została zniszczona w starożytności podczas wydobywania wytopionej 

łupy i zachowała się w postaci jam o mniej lub bardziej nieregularnych zarysach. Tylko trzy, 

tj. obiekty l, 3 i 13, z całą pewnością zachowały pierwotny kształt koclinki o wypłaszczonym 

dnie. Jedynym materiałem znalezionym w obiektach był żużel soplowy i polepa szybowa. 

Interesujące jest odkrycie jamy pasłupowej pod dnem kotlinki 13. Być może istniejący w tym 

miejscu słup (o ile wiążemy go z obiektem) był elementem utrzymującym wyższe elementy 

konstrukcji. Z badanego obszaru pochodzi 14 fragmentów ceramiki. Wszystkie znalezione 

zostały w warstwie humusu. Tylko jeden fragment odkryto na działce 905 w sąsiedztwie 

dymarek, pozostale pochodzą z obszaru działki 901. Materiał ceramiczny jest zniszczony przez 

długie przebywanie na powierzchni ziemi. Pochodzi z dwóch okresów: 3 fragmenty z późne

go średniowiecza (XN w.?), pozostałe datować możemy ogólnie na okres wpływów rzymskich. 

cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (II-V w.) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z niszczeniem stanowiska przez eksploa

tację piasku, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr mgr Marię Wielgus i Jacka Wy

sockiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Kontynuowano badania rozpoczęte 

w 1995 r. Przebadano 700 m2 powierzchni w rejonie najbliższym krawędzi piaśnicy. 

Ujawniono i wyeksplorowano 106 obiektów, w tym 77 grobów ciałopalnych popielnico

wych, bogato wyposażonych w ozdoby i elementy stroju (liczne zapinki brązowe, sprzączki 

brązowe i żelazne, paciorki z pasty szklanej i ze złotą wkładką) oraz przedmioty codziennego 

użytku. Częstym elementem wyposażenia były miniaturki naczyń. Odkryto także kolejne 

pochówki koni, orientowane tak jak odsłonięte w sezonie poprzednim, to znaczy w kierunku 

północ-południe. Materiał zabytkowy pozwala ustalić wstępnie chronologię tych znalezisk 

na II-V w. Od południa do cmentarzyska przylegały bezpośrednio obiekty osady wczesnośre

dniowiecznej. W jej obrębie wyeksplorowano 24 obiekty wczesnośredniowieczne (paleniska 

i jamy) oraz jeden obiekt osadniczy pradziejowy, którego funkcję trudno określić- niewyklu

czone, że osada wczesnośredniowieczna została założona na miejscu osady wcześniejszej . In

teresujący jest fakt, że obiekty osadnicze nie niszczyły obiektów grobowych, lecz wyraźnie się 

od nich wyodrębniały, co może wskazywać na długotrwałą tradycję tego miejsca pochówku. 

Badania będą kontynuowane ze względu na zagrożenie dalszą eksploatacją piasku. 
-r.·~r...._~.-~~···::.....:--~"=-"'.;.'l ... _ .- .. _.; =· •• - ·.- , , - ,.-,,-',_ 

patrz: wczesna epoka żelaza 
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Ruszków l, st. 21, 

gm. Kościełec, woj. konińskie 

Sarnia Zwoła, st. 8, 

gro. Waśniów, woj. kieleckie 

Sędzin Drugi, st. 23, 

gro. Zakrzewo, woj. włocławskie 

Sękowice, st. 3, 
gm. Gubin, woj. zielonogórskie 

SIEDLEC, st. 17, 

gm. Bochnia, 

woj. tarnowskie, 

AZP 104-60/123 

SIEMIECHÓW, st. 2, 

gm. Widawa, 

woj. sieradzkie, 

AZP 73-45/57 

Siemonia, st. 8, 
gm. Bobrowniki, woj. krakowskie 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

cmentarzysko kulrury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski, fazy AeĄ,/B 1) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 sierpnia do 9 wrze

śnia przez mgr. Jerzego Okońskiego (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PKZ w Tar

nowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 525m2• 

Wyeksplorowano 15 zespołów grobowych (nr 1-15/96). Z warstwy humusu pozyskano 

serię zabytków żelaznych, pochodzących ze zniszczonych grobów. Groby, wyłącznie ciałopal

ne, były bardzo zniszczone- miąższość wypełnisk jam grobowych wyjątkowo wynosiła ponad 

20 cm, przeważnie były to tylko przydenne części jam lub nawet tylko wmywy wypełnisk 

grobów w calec. Poza zespołem wyłącznie przepalonej ceramiki (ponad 2100 fragmentów) 

z jam grobowych pochodzą m.in.: grot, nożyce i kółko żelazne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Stanisława Fischera w Boch

ni. Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule: J. Okoński, P. Poleska, Cmentarzysko 

kultury przeworskiej z mlodszego okresu przedrzymskiego na stan. 17 w Siedlcu, gm. Bochnia, 

(w:) "Rocznik Bocheński", t. V, 1999. Badania będą kontynuowane. 

osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Marię Jażdżewską (Muzeum 

Miasta Pabianic). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Miasta Pabianic. Dwudziesty pierwszy 

sezon badań. Przebadano powierzchnię 340 m2 w południowo-wschodniej części stanowiska. 

Odkryto część chaty XXXVIII, niewyeksplorowanej do końca w ubiegłym roku, oraz 44 no

we chaty. Chata XXXIX miała wymiary 5,2 x 3,3 m, jej dno zalegało na głębokości O, 7 m. We

wnątrz odsłonięto ślady dwóch słupów i głęboką jamę o średnicy 1,6 m. Pozyskany inwen

tarz to: ceramika ręcznie lepiona (m.in. całe naczynie), ceramika toczona na kole, fragmenty 

sierpa żelaznego, kości zwierzęce i polepa. Chata XL, o wymiarach 5,1 x 3,4 m i dnie na 

głębokości 0,95 m, miała wypełnisko smolistoczarne. Odkryto w niej ślady słupów oraz pale

nisko o średnicy 2, 7 m. Inwentarz tworzyła ceramika ręcznie lepiona i toczona na kole, kości 

zwierzęce i polepa. Chata XLI, o wymiarach 5,1 x 3,35 i dnie na głębokości 0,8 m, rysowała 

się jako bardzo wyraźny, smolistoczarny prostokąt. W jej obrębie, pod krótszymi ścianami, 

widoczne były ślady sześciu słupów (4 wyraźnie, 2 słabo). Inwentarz nie różnił się od znalezio

nego w chacie XL. Chata XLII, o wymiarach 3,4 x 3m i dnie na głębokości 1,1-1,2 m, miała 

wypełnisko stosunkowo jasne, brunatnoszare, słabo odcinające się od naturalnej barwy zie

mi. Wewnątrz znajdowało się małe palenisko, utworzone z kilku kamieni. W chacie znale

ziono bardzo niewielką ilość ceramiki ręcznie lepionej i toczonej na kole, część szpili brązo

wej, fragmenty przedmiotów żelaznych, kości zwierzęce i polepę. W profilach założonego 

wykopu o długości 40 m (będącego częścią planowanego dłuższego wykopu, który ma połą

czyć teren przebadany w ubiegłych sezonach z odcinkami położonymi w zalesionej części po

łudniowo-wschodniej stanowiska) widoczne były ślady palenisk oraz prawdopodobnie kolej

nego obiektu mieszkalnego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Miasta Pabianic. 

Planuje się kontynuowanie badań. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 



Sinianewo, st. l, część Ą 

gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

Skomack Wielki, st. 2, 
gm. Stare Juchy, woj. suwalskie 

Sokolec, st. l, 
gm. Szamocin, woj. pilskie 

SPYCHÓWKO, st. IV, 
wykop l, 2, gm. Świętajno, 
woj. olsztyńskie, AZP 28-69/-

STANISłAWICE, st. 9, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/9 

Starzynka, st. III, gm. Terespol, 

woj. bialskopodła kie 

STRUGIENICE, st. 4, 

gm. Zduny, 

gm. Szczurowa, 

woj. tarnowskie, 

AZP 101-62/38 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: neolit 

osada neolityczna 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna (]X-X w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo

atacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100m2• 

patrz: okres nowożytny 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze ba?ania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 30 czerwca przez 

mgr. Piotra Świątkiewicza. Finansowane przez PSOZ. 

osada neolityczna 

osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 

osada późnośredniowieczna 

Badania stacjonarne, przeprowadzone w dniach od 15 do 30 września przez mgr. Jerzego 

Okońskiego (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane przez Komitet Ba

dań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 44 m 2
• 

Zlokalizowano obiekty: 1/96- o wymiarach 4,20 x 2,20 m i wyrównanym dnie na głębo

kości 30 cm, czworoboczny, z pionowymi ściankami bocznymi, oraz 2/ 96 - w rzucie romboi· 

dalny, o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach 3,40 x 2,20 m. Oba zorientowane były w kie· 

runku południowy wschód-północny zachód. W ich jednorodnych wypełniskach, które sta· 

nowiła zgliniona, zbita spalenizna, maleziono znaczną ilość ceramiki z młodszej fazy wczesnego 

średniowiecza, kości zwierzęce i polepę. W wykopie 3/ 96 stwierdzono obecność warstwy kul· 

turowej o miąższości do 12 cm, w której znaleziono m.in. zachowany w całości kubek z młod

szego okresu przedrzymskiego. Z sześciu zlokalizowanych po jej eksploracji obiektów na szcze

gólną uwagę zasługuje obiekt 3/ 96: Na głębokości 50 cm odsłonięto regularnie prostokątne, 

gliniane klepisko o wymiarach 1,50 x 1,06 m, wylepione na warstwie otoczaków. Na tym 

poziomie odsłonięto też ścianki obiektu o szerokości do 5 cm, wyznaczone przez pas przepa· 

!onej gliny lub wylepione gliną. Głębiej, pod warstwą spalenizny, wypełnisko stanowiła brą

zowo-żółta glina o warstwowanym, jednoznacznie namywowym charakterze. Jednorodne pod 

względem zawartości i namywowego charakteru wypełnisko sięgało do głębokości 1,30 m. Na 

tym poziomie został odsłonięty plastycznie poziom spalenizny, wapna i kawałków margla. Obiekt 

był piecem wapienniczym - pierwszym odkrytym dotychczas na prawym brzegu górnej Wisły. 
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Stanisława Fischera w Boch

ni. Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule: J. Kordecki, J. Okoński, Mikroregion 

osadniczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby, (w:) "Materiały z konferencji «Na granicach 

antycznego świata•", Rzeszów. 

Badania nie będą kontynuowane. 

'' ~ , ' . ~ ' ·- ·-. .'• - ' ;..- -' ' ' -

STRZELCE MAŁE, st. 13, 
gm. Szczurowa, 

woj. tarnowskie, 

AZP 101-62/42 

STRZELCE WIELKIE, st. 15, 

gm. Szczurowa, 

woj. tarnowskie, 

AZP 101-62/45 

osada z młodszego okresu wpływów rzymskich (fazy C2-D) 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 15 pażdziernika 

przez mgr. Jerzego Okońskiego (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane 

przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 52,6 m2• 

Na głębokości 50 cm odsłonięto prostokątny obiekt o wymiarach 7,90 x 4,20 m, zorien

towany w kierunku wschód-zachód. Od strony północnej prowadziło doń wejście w rzucie 

półowalu, o wymiarach 3,25 x 1,40 m, w sąsiedztwie którego stwierdzono dołki posłupowe. 

W narożnikach południowo-wschodnim i południowo-zachodnim odkryto piece garncarskie. 

Pod zgliszczami naziemnej części warsztatu garncarskiego, o miąższości do 30 cm, w których 

m.in. znaleziono ceramikę zdobioną stempelkiem, znajdowały się jamy przypiecowe o wy

miarach 3,80 x 2,60 m. Jama pieca w narożniku południowo-wschodnim miała rzut trójką

ta, prawie pionowe ścianki boczne i płaskie dno na głębokości 1,26 m. Owalna jama pieca 

południowo-zachodniego była nieckowato przegłębiona do 0,94 m. Piece reprezentowały typ 

wziemnych o ściankach wylepionych gliną, były dwukomorowe, z przegrodami nie sięgający

mi kanałów wlotowych, lecz ukształtowanymi pod rusztami w formie wylepionych z gliny 

kanałów. W pracowni znaleziono blisko 11 000 fragmentów ceramiki formowanej wyłącznie 

na kole garncarskim, o nawiązaniach do kręgu dackiego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Stanisława Fischera w Boch

ni. Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule: J. Kordecki, J. Okoński, Piece garncar

skie z osady na stanowisku 13 w Strzelcach Małych, gm. Szczurowa,(w:) "Rocznik Bocheń

ski", t. V, 1999. 

Badania będą kontynuowane. 

osada z okresu wpływów rzymskich 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 31 pażdzierni

ka przez mgr. Jerzego Okońskiego (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane 

przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 26,4 m2• 

Zbadano 8 palenisk, każde na rzucie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Paleniska 

miały wymiary 1,14-1,60 x 0,90-1,30 m, a ich miąższość wahała się od 10 do 30 cm. Były 

one zlokalizowane na krawędzi starorzecza Raby i zorientowane dłuższymi bokami w kierun

ku północ-południe. Paleniska miały wyrównane, płaskie dna. Ścianki boczne i dna wyzna

czała warstwa przepalonej na czerwono gliny caleowej lub też były one wylepione gliną W wy

pełniskach obok zglinionej spalenizny i różnej wielkości kawałków spalonego drewna wystą

piły otoczaki i większe, silnie przepalone kamienie granitowe. Identyczny charakter wypeł

nisk palenisk, ich związek funkcjonalny i chronologiczny (wskazuje na to wspólna orienta

cja, równoległość ścian bocznych i obecność w dwóch z nich fragmentów wyłącznie szeroko

kołnierzowych naczyń zasobowych) świadczą o jednoczasowym używaniu zbadanego terenu 

stanowiska. Obecność w spągowej części wypełnisk dużej ilości węgli drzewnych lub nawet 

kawalków spalonego drewna zdaje się wskazywać na uzyskiwanie w nich węgla drzewnego. 

Paleniska o analogicznym kształcie i charakterze wypełnisk, służące m.in. do otrzymywania 

węgla drzewnego, wyprażania dolomitu czy dosuszania ziarna, występują na wielu różnie 

datowanych stanowiskach. W przypadku palenisk z osady w Strzelcach Wielkich najbardziej 

prawdopodobny jest ich związek z pozyskiwaniem węgla drzewnego, potrzebnego w wielkich 

ilościach do działalności produkcyjnej, której ślady zachowały się na pobliskich stanowiskach. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Stanisława Fischera w Boch

ni. Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy: J. Kordecki, J. Okoński, Mikroregion osad

niczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby,( w:) "Materiały z konferencji •Na obrzeżach an

tycznego świata.'', Rzeszów. 

Badania nie będą kontynuowane. 



SULKOWO RZECZNE, 
st. st. 3, 5, 7, 8, 
gm. Mochowo, woj. płockie, 

AZP 45-52/28, 30, -,-

Szarów, st. 2, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Szarów, st. 4, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Sztynwag, st. 4, 
gm. Grudziądz, woj. toruńskie 

Szynych, st. 12, 
gm. Grudziądz, woj. toruńskie 

ŚWIĘIY GAJ, st. 6, 
gm. Rychliki, 
woj. elbląskie, 

AZP 20-51/18 

ślady osadnictwa kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 

osada kułtury łużyckiej (epoka brązu - okres halsztacki) 

osada z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna (VII-VIII, XII-XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego, przeprowadzone 

w dniach od l września do 20 października przez mgr. Wojciecha Skińskiego (Fundacja 

Badań Archeologicznych im. prof. K. ]aźdżewskiego w Łodzi), z udziałem mgr. Tomasza Pro

kopa. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Badania prowadzono w 2 wykopach głównych: 

l (st. 3, 5, 7) i II (st. 8), o wymiarach 13 x 240 i 3 x 15 m. Łącznie przebadano powierzchnię 

3165 m2• 

W wykopie I odkryto łącznie 77 obiektów archeologicznych, w tym 24 paleniska, 17 jam 

osadniczych i 36 dołków posłupowych. Były one zróżnicowane chronologicznie - 9 palenisk 

zostało wydatowanych na okres wpływów rzymskich, 2 na wczesne średniowiecze, w pozosta

łych brak było materiału zabytkowego; 11 jam osadniczych pochodziło z okresu wpływów 

rzymskich, pozostałe nie zawierały materiału datującego; tylko 6 dołków pasłupowych moż
na było wydatować na podstawie ceramiki podobnie jak jamy. Luźno odkryto także ceramikę 

kultury łużyckiej. Wykop II dostarczył 10 obiektów, w tym 2 paleniska, jamę osadniczą oraz 

7 dołków posłupowych. Jamę chronologicznie umieścić można w okresie trwania kultury 

łużyckiej, natomiast jedno z palenisk w okresie wpływów rzymskich. W pozostałych obiek

tach brak było materiału zabytkowego. Luźno odkryto kilka fragmentów ceramiki kultury 

pucharów lejkowatych oraz dużą ilość fragmentów naczyń kultury łużyckiej. Materiał zaby

tkowy to przeważnie ceramika naczyniowa ręcznie lepiona, w niewielkich ilościach również 

obtaczana (wczesnośredniowieczna) oraz polepa. Znaleziono także 2 przęśliki gliniane z okresu 

wpływów rzymskich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz.. 

nym w Łodzi. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka żelaza 

cmentarzysko kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Przemysława Wielewiejskiego (Insry

tut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. 

Trzeci sezon badań. Badania prowadzone w ramach programu "Adalbertus" (lata 1994-
1996) objęły łącznie 518 m2 powierzchni. 

Odkryto 28 grobów, w większości szkieletowych, oraz luźne materiały ceramiczne związa

ne z kulturą oksywską. Wszystkie obiekty były mocno zniszczone w częściach stropowych. 

Uzyskany materiał zabytkowy pozwala określić okres funkcjonowania cmentarzyska na prze

dział l połowa l w. n.e. (m.in. zapinka A 68) - przełom N /V w. n.e. (klamra do pasa typu II, 
odmiany 16-20). 

Prace badawcze na stanowisku nr 18, ze względu na jego duże walory badawcze oraz 

znaczne zniszczenie obiektów, powinny być kontynuowane w jak najszerszym zakresie w la

tach następnych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 

i w Muzeum w Elblągu. Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy: P. Wielowiejski, Świę
ty Gaj, woj. elbląskie. Cmentarzysko kultury wieibarskiej z okresu wpływów rzymskich (w:) 
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TARGOWISKO, st. 3, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/42 

Targowisko, st. 8, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 9, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/52 

Targowisko, st. 13, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 26, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

st. 13, gm. Wągrowiec, 

woj. pilskie 

AZP 43-31/108 

TARNÓW, St. 7, 

AZP 104-66/7 

ADALBERTUS - Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pograni

cze polsko-pruskie, t. l, Warszawa 1998, s. 109-140. Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 

ślad osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada(?) neolityczna 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 160 m2• 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

- ' . __ ".._ 

osada produkcyjna kultury widbarskiej (fazy B2-C2) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr Mirosławę Dernogę (PSOZ Piła) . Fi

nansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Wykopy założono w centralnej części stanowi

ska, w strefie przykrawężnej terasy nadzalewowej jeziora Rygielskiego, nawiązując do siatki 

arowej założonej w 1995 r. Przebadano powierzchnię 3 arów. 

Odsłonięto 24 obiekty, w tym piece gospodarcze o konstrukcji kopulastej, paleniska i ogni

ska dymarskie. Ruchomy materiał archeologiczny składał się z fragmentów naczyń ceramicz

nych, polepy, bryłek żużla, kości ze śladami obróbki oraz dwóch glinianych przęślików. Na 

podstawie dotychczasowych wyników badań stwierdzono, że odkryta została osada kułtury 

wieibarskiej z faz B
2
-C

2 
(połowa lll-2 połowa II w.). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Pile. Wyniki badań zostaną opu

blikowane w "Studiach i materiałach do dziejów Pałuk" , t. Ill, Poznań 2000. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

cmentarzysko(?) grupy tynieckiej kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z budową obwodnicy tarnowskiej, prze

prowadzone w maju przez mgr. mgr. Andrzeja Ceterę i Jerzego Okońskiego (Pracownia Ar
cheologiczno-Konserwatorska PKZ, sp. z o. o.). Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg 

Publicznych w Krakowie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,5 ara. 



ITrzepnica Kolonia, st. 8, 
gm. Łęki Szlacheckie, 

!woj. piotrkowskie 

ITurmo, st. 9, 

lgm. Łysomice, woj. toruńskie 

WALKÓW-KURNICĄ st. l, 

gm. Osiaków i Komornica, 

woj. sieradzkie, 

AZP 75-45/- i 76-45/-

WARGOWO, st. 4, 

gm. Oborniki, 
woj. poznańskie, 

AZP 49-26/47 

Odsłonięto i wyeksplorowano 4 obiekty archeologiczne (nr 9-12). Obiekt 9/ 96 był na-
turalną jamą o wymiarach 5,6 x 4,8 m, wypełnioną rozmaitymi materiałami naturalnymi 

i kulturowymi, w tym niezbyt licznymi prahistorycznymi, które spłynęły z wyższych partii sta-

nowiska. Obiekt nr 10/ 96 miał kształt nieregularnego czworokąta o wymiarach 4,3 x 3 m 
i głębokości 0,4 m. Jego ścianki boczne i dno wypełniała ciemnobrunatna próchnica, wnę-
trze natomiast - jasna glina o charakterze calcowym. Przy narożniku południowo-zachod-

nim znajdował się dołek posłupowy o średnicy 14 cm. W ciemnej, próchniczej części wypeł-

niska znaleziono przepalone kości ludzkie. Materiał ceramiczny występował głównie w części 

dennej obiektu i miał cechy typowe dla grupy tynieckiej kultury przeworskiej. Obiekt nr ll/96 

o wymiarach 3,2 x 2,6 m i głębokości 30 cm miał gruszkowaty zarys -prawdopodobnie jest 

to dolna część jamy kultury łużyckiej. Obiekt nr 12/ 96 o wymiarach 4,1 x 2,5 m i głębokości 

około 40 cm był naziemnym budynkiem z wczesnego średniowiecza, o słupowej konstrukcji 

i plecionkowych ścianach. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Wy-

niki badań zostaną opublikowane prawdopodobnie w "Roczniku Tarnowskim". 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich, fazy C1-D) 

osada wczesnośredniowieczna CXI-Xllw.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 30 sierpnia przez 

mgr. Bogusława Abramka (Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu). Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 4120 m2 sondażowo i 570m2 szczegółowo. 

Odkryto 2 chaty słupowe o powierzchni 10,5 i 13,5 m2
, 26 palenisk, 5 jam garbarskich, 

20 jam i różnych dołków, 3 jamy wczesnośredniowieczne (XI-XII w.), magazyn lasowanego 

wapna, 5 skupisk przepalonych kamieni oraz szczątkowo zachowaną warstwę kulturową w kilku 

wykopach. Materiał zabytkowy obejmuje: 975 ułamków naczyń ręcznie lepionych (w tym 

kilka naczyń zasobowych), 200 ułamków cienkościennych naczyń toczonych, srebrny denar 

Trajana, sierp, dużą łyżkę żelazną, szpilę brązową, 2 siekiery, żelazną sprzączkę z jednostron-

nie zgrubionym kabłąkiem, szklane kółko, fragmenty licznych przedmiotów metalowych, 

przęśliki, ciężarki tkackie, osełki, uszkodzony grzebień kościany trójwarstwowy oraz obfity 

materiał kostny. W ceramice ręcznie lepionej widoczne są nawiązania do typu praskiego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wielu-

niu. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sieradzkim Roczniku Muzealnym". 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa neolitycznego 
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich, fazy C2-C
3
) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze-

prowadzone w dniach od 6 do 31 maja przez mgr. Tomasza Skorupkę (Muzeum Archeolo-

giczne w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne) przy współpracy mgr Ewy Wie-

losz..Skorupki. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Wytyczono wy-

kop o długości 150m i szerokości 13 m, przebadano powierzchnię 1950 m2
• 

Odsłonięto 25 obiektów z różnych okresów. Z osadnictwem neolitycznym możemy łączyć 

wyłącznie materiał luźny w postaci wyrobów i półfabrykatów krzemiennych. Zarejestrowano 

5 obiektów wziemnych, które można wiązać z osadnictwem kultury łużyckiej. Były to wyłącz.. 

nie jamy o charakterze gospodarczym, skupione na niewielkiej przestrzeni. Z obiektów tych 

pozyskano fragmenty ceramiki oraz kości zwierzęce. Odkryto 20 obiektów, które zaklasyfiko

wano do kultury przeworskiej późnego okresu wpływów rzymskich: 11 jam, 5 palenisk, 3 po-
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WAWRZYSZEW, st. III, 
gm. Błonie, 

woj. warszawskie, 
AZP 57-62/14 

Wąsosz, st. 9, 
grn. Zlotów, woj. pilskie 

WIELICZKA, st. 11, 
grn.loco, 
woj. krakowskie, 
AZP 104-57/11 

l 

chówlei psów i skupisko ceramiki, bez możliwości wyodrębnienia obiektu. Obiekty były roz.. 

proszone. Pozyskano z nich nieliczny materiał ceramiczny, kości zwierzęce, polepę oraz oseł

kę kamienną. W jednej z jam znaleziono fragmenty glinianego naczynia zasobowego typu 

"Krausegefiisse". Do najciekawszych obiektów należy zaliczyć pochówki psów, w tym jeden 

zachowany kompletnie. Odkryte materiały pozwalają datować osadę na fazę C
2
-C

3 
póżnego 

okresu wpływów rzymskich. Ponadto z warstw mechanicznych pozyskano szydło kościane, 

krążek gliniany, 2 fragmenty bliżej nieokreślonych przedmiotów brązowych, paciorek bursz.. 

tynowy oraz żelazny grot strzały. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 

Badania będą najprawdopodobniej kontynuowane podczas budowy drugiej nitki gazociągu. 

ślady osadnictwa neolitycznego 

osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 

Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory archeologiczne w związku z budową sieci 

wodno-kanalizacyjnej, przeprowadzone przez mgr. Witolda Migala. Inwestor: Urząd Miasta 

i Gminy Błonie. 

Stanowisko zostało odkryte w 1968 r. i zweryfikowane w 1985 r. przez Stefana Woydę. 

W sezonie 1996 przy wschodniej krawędzi zabudowań Czesława Patyka wytyczono do badań 

pas 2 x 46 m, po osi północ-południe. 

Warstwa kulturowa o miąższości od 5 do 25-30 cm koncentrowała się głównie pomiędzy 

30. a 46. metrem od południowej krawędzi wykopu, w metrach 1-3 zachowała się ślado

wo, a od strony północ-południe wyraźnie się rozmywała Gej grubość nie przekraczała 5 cm). 

Wystąpiły w niej nieliczne fragmenty ceramiki i pojedyncze drobne żużle. W trakcie nadzo

rów archeologicznych nad pracami ziemnymi zlokalizowano ślady warstwy kulturowej w rejo

nie wkopu wodno-kanalizacyjnego w pólnocno-wschodniej części (od zabudowań Cz. Paty

ka), na pozostałych odcinkach nie natrafiono ani na obiekty, ani na warstwę kulturową. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Prusz.. 

kawie. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa neolitycznego 

osada kultury puchowskiej i grupy tynieckiej kultury przeworskiej (starszy i młod

szy okres wpływów rzymskich) 

osada wczesno- i późnośredniowieczna 

osada nowożytna 
Szerokoprzestrzenne stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 

3 do 28 czerwca przez mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Fi

nansowane przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Dwudziesty drugi sezon badań. Prze

badano powierzchnię 175 m2
• 

Stwierdzono następującą stratygrafę: warstwa l- humus (0-20-30 cm), warstwa 2- kul

turowa (40-70 cm), warstwa 3 -gliniasty calec. Badana osada mieszkalno-produkcyjna była 

wielokulturowa. Z okresu wpływów rzymskich odkryto: 9 palenisk (otwartych i o konstruk

cji rusztowej), 5 skupisk polepy, 2 skupiska kamieni, rowek biegnący po Linii wschód-zachód 

i 11 śladów po jamach słupowych. Dokończono eksploracji 2 obiektów z późnego okresu 

wpływów rzymskich (koniec II-III w.): dużej, kolistej ziemianki (obiekt 10/ 93-94), ze szczą

tkami prostokątnej skrzyni drewnianej, oraz budowli ziemiankowej (obiekt 1/94) z rotacyj

nym kamieniem żarnowym w środku . Odsłonięty obiekt wczesnośredniowieczny to piec ko

pułowy do wypieku placków lub chleba, z półkoliście uformowaną dolną częścią i jamą przy

piecową (kopuła nie zachowała się). Na okres nowożytny Lub późne średniowiecze datowany 

jest pochówek szkieletowy (grób 1/95) mężczyzny w wieku adultus (20-25 Lat), spoczywające

go na wznak, z głową skierowaną na północ. Materiał zabytkowy składał się z dużej ilości 

fragmentów naczyń, wyrobów z brązu (m.in. zapinka kuszowata A 161), wyrobów z żelaza 

(noże, grot oszczepu itp.), przedmiotów z gliny (m.in. ciężarki tkackie, wałeczek do podtrzy

mywania naczyń warzelniczych na paleniskach, wyrobów z kamienia (żarnowy kamień rota-



Wierzbowa, st. l, 
gm. Wartkowice, woj. sieradzkie 

WIERZCHOSłAWICE, st. 5, 
gm.loco, 
woj. tarnowskie, 

AZP 103-65/23 

WIERZCHUCA 
NAGÓRNA, st. 3, 
gm. Drohiczyn, 

woj. · białostockie, 

AZP 51-81/4 

cyjny dolny, osełki , rozcieracze, gładziki itp.). Znaleziono ponadto żużel żelazny, kości zwie

rzęce, polepę z odciskami bierwion drewnianych, kamienie ze śladami osmolenia i przepale· 

nia oraz krzemienne wyroby neolityczne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce", t. XX, 1998. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada z okresu wpływów rzymskich 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 23 do 28 pażdziernika przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowski Zespół do Badań 

Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Zasięg stanowiska określony był na podstawie badań powierzchniowych z roku 1982. Stano

wisko jest zniszczone głęboką orką. Terenem tegorocznych badań była jego wschodnia część, 

objęta strefą ochronną budowy autostrady, położona na wschodnim i południowo-wschod

nim stoku rozległego, płaskiego wyniesienia, a także partia styku z tą strefą i część stanowiska 

położona niżej. Założono 10 wykopów o łącznej powierzchni 2 arów. 

Określono grubość humusu, co było utrudnione z uwagi na fakt, iż całe stanowisko 

pokryte jest dunajeckimi madami. Przejście humusu do utworu pod nim leżącego jest płyn

ne i niekiedy trudne do określenia. Można stwierdzić, że grubość nakładu wynosi od 35 cm 

w partiach wyżej położonych do 50 cm w partiach położonych nisko. Pod warstwą humusu 

zalega utwór bardzo do niego zbliżony, który od głębokości 60-70 cm staje się bardzo twardy 

i nasycony grubym żwirem. W wykopach 2, 3, 4, 7, zlokalizowanych na styku ze strefą ochronną 

autostrady, znaleziono kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, najprawdopodobniej z okresu 

wpływów rzymskich. Fakt ten skłania do twierdzenia, że wschodnia granica stanowiska po

krywa się z granicą tej strefy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (IX-X w.) 

Ratowniczo-rozpoznawcze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Urszulę 

Perlikowską-Puszkarską (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), z udziałem mgr 

Katarzyny Rusin (Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 

sezon badań. Stanowisko odkryte w trakcie badań powierzchniowych w 1987 r. jest niszczo

ne przez głęboką orkę. W sezonie 1996 wytyczono 11 wykopów w jego zachodniej części, 

łącznie przebadano powierzchnię 275 m2• 

Wyeksplorowano 75 obiektów, wśród których można wyodrębnić: półziemianki, paleni

ska, jamy gospodarcze, ślady po słupach (?),jamy bez materiału zabytkowego, o nieokreślonej 

funkcji, a także ciałopalny grób popielnicowy. Materiał zabytkowy najliczniej reprezentowa· 

ny jest przez fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, polepę, węgle drzewne, żużel, muszle i za· 

bytki krzemienne. Zabytki wydzielone to dwie zapinki, ostroga, szydło żelazne, kółko, przed

mioty z rogu (szydła), grzęzidło i przęśliki gliniane. Osadę można wstępnie datować na okres 

wpływów rzymskich. Materiał ceramiczny jest charakterystyczny dla kultury przeworskiej. 

Można w nim wydzielić stosunkowo dużą ilość form typowych dla późnego okresu lateńskie· 

go, pojawiają się jednak i formy późniejsze. Na tym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić 

czy są to dwie fazy użytkowania osady, czy też mamy do czynienia z trwaniem form późnola

teńskich jednocześnie z formami późniejszymi, związanymi z wpływami kultury wielbarskiej. 

W palenisku nr 52 została znaleziona zapinka żelazna z podwiniętą nóżką A VI l (faza CI' 

może C
1
,?), a z paleniska nr 55 wydobyto zapinkę brązową, tzw. kolankowatą- typ zbliżony 

do A 137 (faza B/ C I' może B2/ C 1.?). W warstwie humusu wykopu nr 8 znaleziono żelazną 

ostrogę o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza, którą można datować na IX-X w. 

Ciałopalny grób popielnicowy można wstępnie przyporządkować epoce brązu. Tak więc ba-
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Wmcentów, st. st. l, III, 
gm. Góra Kalwaria, 
woj. warszawskie 

WÓLKA 
DOMANIEWSKA, st. 9, 
gm. Wieniawa, 
woj. radomskie, AZP 7465/-

WYSZEMBORK. st. IVa, 
gm. Mrągowo, 

woj. olsztyńskie, 
AZP 21-69/-

WYSZEMBORK. st. V, 
gm. Mrągowo, 

woj. olsztyńskie, 
AZP 21-69/-

dania dostarczyły materiału zabytkowego o dużej rozpiętości chronologicznej - od epoki brą

zu do wczesnego średniowiecza. Mimo wielu odkrytych obiektów, uzyskane dane co do roz.. 

planowania, zasięgu i rozwarstwienia chronologicznego osady są bardzo fragmentaryczne . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 

w Warszawie. Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kulrury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe związane z budową zbiornika retencyjnego "Doma· 

niów", przeprowadzone przez mgr Joannę Borowską (Instyrut Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzch

nię 106m2
• 

W wykopach natrafiono jedynie na nieliczne bryłki żużla i fragmenty ceramiki z okresu 

wpływów rzymskich. W świetle uzyskanych wyników stanowisko to wydaje się przedstawiać 

małą wartość poznawczą. Badania nie będą kontynuowane. 

cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu) 

cmentarzysko ciałopalne kulrury bogaczewskiej (młodszy okres przedrzymski-okres 

wpływów rzymskich) 

cmentarzysko grupy olsztyńskiej (okres wędrówek ludów) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut Ar

cheologii Uniwersytetu Warszawskiego), z udziałem mgr Anny Grężak. Konsultacja nauko

wa dr hab. Wojciech Nowakowski. Finansowane przez Instytut Archeologii UW. Dziesiąty 

sezon badań. Przebadano powierzchnię 240 m2 w południowo-zachodniej strefie stanowiska. 

Odkryto 19 obiektów, w tym co najmniej 12 pochówków ciałopalnych, w większości moc· 

no zniszczonych przez orkę, oraz jeden szkieletowy grób koński (obiekt 278). Pozostałe obiek

ty to różnej wielkości i kształtu jamy o niejasnym przeznaczeniu. Groby były rozmieszczone 

w skupiskach rozdzielonych na ogół szerokimi, pustymi pasami. W tym roku odkryto i czę· 

ściowo zbadano skupisko pochodzące z okresu wędrówek ludów, położone w zachodniej czę

ści stanowiska. Wszystkie groby były jamowe, wypełnione popiołem ze stosu pogrzebowego, 

w planie koliste (średnica 20-40 cm), w profilu półkoliste (miąższość 10-25 cm). Można 

domniemywać, że ich górne partie zostały zniszczone przez orkę. Wyposażone były bardzo 

ubogo - zawierały głównie szczątki przetopionych przedmiotów brązowych. Zwraca uwagę 

inwentarz grobu 269 - składały się nań fragmenty glinianej przystawki w postaci tzw. pu
charka na pustej nóżce, przęślik gliniany dwustożkowy, zdobiony koncentrycznymi, kolisty· 

mi rowkami i fragment przedmiotu brązowego, prawdopodobnie bransolety. Natomiast w gro

bie 268 znaleziono m.in. fragmenty dwóch nitów brązowych z główkami mającymi gniazda 

na kamień szlachemy o łezkowatym kształcie, zaś w grobie 279 m.in. fragment tordowanej 

ozdoby brązowej (naszyjnika?). Pochodzący z okresu wędrówek ludów grób koński (278) za

wierał 2 kompleme szkielety ułożone jeden nad drugim. Przy każdym z nich znaleziono żela

zne części uprzęży: po dwie niewielkie sprzączki (3 z nich mają owalną, pogrubioną ramkę) 

i wędzidła. Ziemia w postaci drobnego żwirku między żebrami dolnego konia wyraźnie różni· 

ła się od wypełniska jamy, któtym był szary piasek. Najciekawszym zabytkiem luźnym, pocho

dzącym z warstwy ornej, była brązowa, jednodzielna sprzączka z prostokąmą skuwką, owal

ną, pogrubioną ramką i kolcem zaopatrzonym w szczątkową metopkę (faza D). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są do czasu opracowania w Instytucie Archeo

logii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania będą kontynuowane. 

l ' - l l - ~.. • 1 '-!_ l _j-. - l ' • ~ l l ' l l 

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich(?) (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury bogaczewskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada grupy olsztyńskiej (okres wędrówek ludów) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut Ar

cheologii Uniwersyteru Warszawskiego). Konsultacja naukowa dr. hab. Wojciech Nowakow-



ski. Finansowane przez Instytut Archeologii UW. Drugi sezon badań. Wytyczono l wykop :r: 
~ 

na południowym stoku wzniesienia. Przebadano około 60 m2 powierzchni w południowej ~ 
V) 

strefie stanowiska. :=! 
>-

Uwagę zwraca bardzo mała ilość materiału zabytkowego zebranego z ziemi ornej, przy 
N 
o:: 

zupełnym braku warstwy kulturowej. Odkryto i wyeksplorowano 7 obiektów pradziejowych, ~ 
{) 

tworzących wyraźne skupisko. Były to bardzo podobne do siebie jamy, koliste w planie i pół- ~ 

kuliste w profilu (średnica 60-90 cm, miąższość 10-50 cm). Ich wypełnisko stanowiła ciem- ~ a.. 

nobrunatna ziemia. Znaleziono w nich rozrzucone kamienie o średnicy 5-15 cm oraz poje- ~ 
V) 

dyncze kości zwierzęce. Najciekawszego materiału dostarczył obiekt 19 - były to fragmenty 
w 
o:: 
~ 

naczynia o kulistym dnie, chropowaconym brzuścu i przypłaszczonym wylewie (kultura kur- o 
hanów zachodnobałtyjskich). Z powierzchni ziemi zebrano kilka fragmentów naczyń z lejko-

l 
Q 

watą szyjką i gładzonym brzuścem (okres wpływów rzymskich). 
V) 

:=! 
Materiały i dokumentacja przechowywane są do czasu opracowania w Instytucie Archeo- >-

N 
o:: 

logii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania będą kontynuowane. Cl 
w 
N 
o:: 
a.. 

WYTYCZNO, st. 5, ślady osadnictwa mezolitycznego V) 
w 

gm. Urszulin, ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
o:: 
~ 

o 
woj. chehnskie, ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu) >-

N 
AZP 73-88/3 osada kultury jastorfskiej (młodszy okres przedrzymski, fazy A1-Ą) 

V) 

Cl 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z eksploatacją piaskowni, przeprowadzo- o ..... 
ne przez mgr mgr Teresę Mazurek i Wojciecha Mazurka (Muzeum Okręgowe w Chełmie) . 

:=! 

Kontynuowano badania z lat poprzednich. Przebadano powierzchnię 4 arów. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 
1997. 

1ZACISZE, st. XII, ślady osadnictwa z epoki kamienia 

gm. Wismice, cmentarzysko (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) 

woj. bialskopodlaskie, Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 do 29 czerwca 

AZP 65-87/68 przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU "ANWIT" Warszawa) na zlecenie PSOZ Biała 

Podlaska. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

W trzech wykopach przebadano powierzchnię około 1,6 ara. 

We wszystkich wykopach natrafiono pod humusem na warstwę kulturową o stosunkowo 

małej miąższości. Obiekty, prawdopodobnie o charakterze produkcyjnym, znajdowały się 

w wykopie I i II, nie zawierały jednak materiału archeologicznego wskazującego na ich chro-

nologię. Przeprowadzono również dokładną penetrację dna wybierzyska żwirowni, co pozwo-

liło zlokalizować 3 skupiska materiałów (fragmenty ceramiki i kości ludzkie), pochodzących 

ze zniszczonych obiektów (najprawdopodobniej grobowych). 

Proponowana jest kontynuacja badań. 

ZADOWICE, st. l"b", ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu) 
gm. Godziesze, ślady osadnictwa kułtury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
woj. kaliskie, osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich) 
AZP 68-39/66 ślady osadnictwa średniowiecznego 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wojciecha Skińskiego 

(Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez Komitet Badań Na-

ukowych. Czwarty sezon badań . Kontynuowano prace w nawiązaniu do ubiegłorocznych 
wykopów sondażowych. Przebadano powierzchnię 1250 m 2 (w sumie, w ciągu czterech sezo-

nów objęto badaniami obszar 2375 m2). 

Z warstwy kulturowej o miąższości do 60 cm pozyskano głównie fragmenty ceramiki (około 

13 000) o dużym przekroju chronologicznym- od kultury łużyckiej z epoki brązu po wczes-

ne średniowiecze. Wśród obiektów wziemnych wyróżnić można było tylko 10 pieców do 

wytapiania żelaza . Były one usytuowane na północnym skraju osady (7 dobrze zachowanych 

kotlinek) oraz w części południowej , tuż przy cmentarzysku (3 kotlinki bardzo zniszczone). 

Dymarki charakteryzowały się średnią wielkością (do 50 cm średnicy) i zawierały głównie 

żużle żelazne oraz drobny miał węglowy. Ogółem w trakcie czterech sezonów badawczych 

J odkryto 33 obiekty archeologiczne, w tym l mieszkalny o powierzchni około 160 m2, związa-
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Zagórze, st. 2, gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

Zagónyce, st. 3, gm. Kazimierza 

Wielka, woj. kieleckie 

ZAKRZÓW, st. 3, 

gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie, 

AZP 103-58/19 

ZAKRZÓW, st. 13, 

gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie, 

AZP 103-58/29 

Żegotki, st. 5, 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

ŻENICHÓW, st. 3, 
gm. Gubin, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 62-7/8 

ny z młodszym okresem przedrzymskim, jamy osadnicze różnej wielkości, z reguły niewiel

kie, o niezbyt sprecyzowanej funkcji, paleniska z konstrukcjami kamiennymi, skupiska ka

mieni o niewyjaśnionej funkcji oraz dymarki. Materiał zabytkowy to przede wszystkim cera

mika naczyniowa wykonana bez użycia koła garncarskiego (znaleziono też fragment naczynia 

grafitowego) oraz w mniejszych ilościach żużel żelazny podymarkewy i polepa. Materiał kost

ny pokonsumpcyjny występował w śladowych ilościach. Z zabytków wydzielonych na uwagę 

zasługują dwie ozdoby brązowe w kształcie kółek oraz fragment półkoska żelaznego, ponadto 

odkryto 6 przęślików glinianych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz

nym w Łodzi. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa z młodszego okresu wpływów rzymskich 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

we wrześniu przez mgr. Mirosława Zająca (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finanso

wane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

Badania miały na celu określenie zasięgu stanowiska odkrytego podczas badań powierzch

niowych w 1983 roku. Leży ono tuż obok badanego wykopaliskowo stanowiska 13 w Zakrze

wie - granicę pomiędzy tymi stanowiskami stanowi podcięta skarpa. Założono 5 wykopów 

na niewielkim wyniesieniu terenu w obrębie doliny. Przebadano powierzchnię 53m2• 

Nie odkryto żadnych zabytków ruchomych. W jednym wykopie znaleziono ślady szero

kiego rowu o nieokreślonej funkcji i chronologii. Nie można wykluczyć, że jest to nowożytny 

wkop. Najprawdopodobniej znalezione w 1983 r. zabytki późnorzymskie zalegały na złożu 

wtórnym i są związane ze stanowiskiem 13 w Zakrzewie. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

obozowisko mezolityczne 

osada neolityczna 

osada kultury przeworskiej(?) (młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 00-XII w.) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 150 m1. 

patrz: neolit 

osada grupy gubińskiej kultury jastorfskiej (okres lateński) -wynik negatywny 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową obejścia miasta Gubina, prze

prowadzone w dniach od 27 czerwca do 16 października przez dr. Jarosława Lewczuka 

(Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy). 
Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze i Wojewodę 

Zielonogórskiego. 

Badania dały wynik negatywny. 

Dokumentacja przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 

w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. 
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Bachórz, st. 16, 
gm. Dynów, woj. przemyskie 

BĘDZIN-Góra Zamkowa, 
st. 2, gm. loco, 
woj. katowickie, 
AZP 97-48/15 

BĘDZIN-Grodziec, st. l, 
gm.loco, 
woj. katowickie, 
AZP96 48/3 -

Bodeń, st. 5, 
gm. Chełmża, woj. toruńskie 

Bogate, st. l, 
gm. Przasnysz, woj. ostrołęckie 

Bokiny, st. 63, 
gm. Łapy, woj. białostockie 

IBRODNICA·MICHAŁOWO, 
st. l, gm. loco, 
woj. toruńskie, 

AZP 35-51/104 

Wczesne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

cmentarzysko wczesnośredniowieczne (XII-pol. XIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 czerwca do 24 lipca przez mgr 

Aleksandrę Rogaczewską (Muzeum Zagłębia w Będzinie) . Finansowane przez Muzeum Za

głębia w Będzinie. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 190m2• 

Ustalono dwie brakujące granice cmentarzyska - zachodnią i południową- eksplorując 

ostatnie 6 grobów: 2 dziecięce (nr 58 i 59), 2 męskie (nr 60 i 62), i 2 kobiece (nr 61 i 63). 

Wszyscy zmarli leżeli na plecach z głową skierowaną na zachód. W grobach nr 61 i 62 ręce 

ułożone były wzdłuż tułowia; w grobach 59 i 63 prawa ręka spoczywała na miednicy, lewa 

wzdłuż ciała. Szkielety w grobach nr 60 i 63 były niekompletne -w pierwszym zachowały się 

partie od stóp do kolan, w drugim brak było czaszki, obojczyków, lewej łopatki i części krę

gów. W trzech grobach (nr 58, 59 i 62) zachowała się częściowo obstawa kamienna (w grobie 

nr 59 tylko l kamień). Groby nr 58, 59 i 61 były poruszone. W grobie kobiecym nr 61 

powyżej kości miednicy, po lewej stronie, znaleziono duży, cynowy kabłączek skroniowy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie. 
Badania będą kontynuowane 

cmentarzysko wczesnośredniowieczne (pol. X-XI w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 30 sierpnia przez 

mgr Aleksandrę Rogaczewską (PSOZ Katowice). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań Przebadano powierzchnię 150 m2 

Odsłonięto 2 groby szkieletowe. W grobie męskim zmarły leżał w pozycji wyprostowanej 

na plecach, z głową skierowaną na wschód. Po prawej stronie, pod kośćmi miednicy znalezio-

no nóż żelazny (15 cm długości) o prostym ostrzu i trzpieniu wyodrębnionym przez górne 

i dolne podcięcie. Drugi grób był prawdopodobnie kobiecy. Szkielet z głową skierowaną na 

zachód zachowany był tylko od stóp po stawy kolanowe, reszta została zniszczona przez wkop 

fundamentowy domu mieszkalnego. Ustalono granicę wschodnią i północną cmentarzyska. 

Pozostałe groby znajdują się pod gęstą zabudową. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

wczesnośredniowieczne grodzisko i osada przygrodowa (XIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Kazimierza Grążaw-

skiego (Muzeum w Brodnicy). Finansowane przez PSOZ. Piąty sezon badań. Stanowisko 

było badane w latach 1969 (Katedra Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-

niu), 1991, 1994 i 1995 (Muzeum w Brodnicy). W sezonie 1996 w zachodniej części przywa-

łowej partii grodziska założono 2 wykopy: 1/96 i 2/ 96 - oba o wymiarach 3 x 7 m. Łącznie 

przebadano powierzchnię 42 m 2
• 

W wykopie 1/96, wytyczonym na osi północny zachód-południowy wschód, odsłonięto 

nawarstwienia kulturowe o maksymalnej miąższości 205 cm. Pod warstwą I - ornej ziemi 
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1 BUBELł.UKOWISKA, st. IX 
gm. Janów Podlaslci, 
woj. bialskopodlaslcie, 
AZP 56-87/11 

(humus) o miąższości do 30-40 cm- zalegał dość skomplikowany układ nawarstwień w ukła

dzie horyzontalnym: jasnobrunamy, drobnoziarnisty piasek (warstwa II) o miąższości do 40 

cm oraz brunamy piasek (warstwa III) o miąższości 40-80 cm, który w części północnej wy

kopu zagłębiał się w klinowato wchodzący w dno wykopu obiekt, któremu towarzyszyły sku

piska spalenizny. W przewarstwieniach stanowiących jądro w dużej mierze zniwelowanego 

wału grodziska wystąpiły soczewkowato układające się warstwy: glinki pomarańczowej (war

stwa IV), glinki szarozielonkawej (warstwa V), szarobrunamego piasku (warstwa VI) i rdza.. 

wej glinki (warstwa VII)- każda miąższości 10-20 cm. Poniżej zalegał biało-żółty, drobnoziar

nisty piasek (calec). W narożniku południowowschodnim wykopu zlokalizowano jeszcze jeden 

obiekt- jamę wędzarską, dość nieregularnego, owalnego kształtu (średnicy około 140 cm), 

w przekroju zbliżonego do gruszkowatego, która w spągowych partiach obrzeży zawierała spore 

ilości łusek i ości rybich. Poniżej jego niecki wystąpiło lejowate, ?O-centymetrowe przegłę

bienie, wypełnione ciemnobrunamym piaskiem w spągowych partiach nasyconym spaleni

zną. Wykop 2/96, usytuowany prostopadle do wykopu 1/96, obejmował wewnętrzne partie 

obwałowań grodu. Zarejestrowano w nim nawarstwienia kulturowe o miąższości do 120 cm. 

Warstwę l stanowił humus miąższości 20-30 cm, pod nim zalegał ciernnobrunamy piasek 

miąższości 12-23 cm (warstwa II), a poniżej brunatny piasek miąższości 10-50 cm (warstwa 

lll), w którym, w części południowej wykopu, wystąpiła soczewa jasnobrunatnego piasku 

(warstwa IV) oraz wkładki brunatnoszarego piasku ze smugami spalenizny, miąższości 10-

30 cm (warstwa V). W narożniku północno-zachodnim wykopu odsłonięto rumowisko ka

mieni polnych w owalu ciemnobrunatnego piasku ze spalenizną, o średnicy około 

1,5 m. W północno-zachodniej części profilu, na głębokości około 80 cm uchwycono żu

chwę ludzką. Świadek między wykopami 1/96 i 2/ 96, oznaczony umownie jako wykop 3/96, 

pozwolił zlokalizować niemal komplemie zachowany szkielet, który został wtórnie zniszczony 

i nie zachował układu anatomicznego w miejscu pochówku- czaszka była rozbita na 4 części 

rozrzucone na obszarze około 0,5 m2• Pochówek pochodził raczej z wczesnośredniowiecznej 

fazy przedgrodowej lub, być może, z przełomu II i lll w. Na ten okres datowane są materiały 

kultury oksywskiej, występujące na wtórnym złożu we wszystkich nawarstwieniach stanowi

ska. Charakter nawarstwień kulturowych, w których zlokalizowano pochówek, wyklucza rnoż.. 

Liwość późniejszego wkopu. Szkielet przekazany zostanie dr. A. Florkawskiem u (Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu) do analizy antropologicznej. Z zabytków wydzielonych na 

uwagę zasługują: grzebień kościany, przęślik gliniany, fragment ceramicznej dyszy z nacieka

mi korozji metali kolorowych i rogowe szydło. Pozyskano ponadto 392 fragmenty kości zwie

rzęcych oraz spore ilości łusek i ości rybich (przekazane do analizy D. Makowieckiemu -

Polska Akademia Nauk, Poznań). Analiza ruchornego materiału zabytkowego (496 fragmen

tów naczyń glinianych) potwierdziła dotychczasowe ustalenia co do chronologii stanowiska, 

pozwalające umieścić czas funkcjonowania grodu w obrębie jednej fazy osadniczej, zarnykaja.

cej się w okresie 2 połowy XIII w. Podczas tegorocznych badań pobrano kilkanaście prób 

z konstrukcji drewnianych (odkrytych wcześniej pod wodą przy prawym brzegu Drwęcy) do 

badań dendrologicznych i dendrochronologicznych w pracowni dr. A. Zielskiego w Instytu

cie Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu- zostały one wydatowane na lata 

po 1300 AD, 1314 AD i po 1302 AD. 

ślady osadnictwa z epoki kamienia 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (VII-VIII w.) 

osada wczesnośredniowieczna (X-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 do 12 września przez 

dr Joannę Kalagę (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez 

PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię l ara. 

W wykopie III pod warstwą humusu wystąpiła warstwa kulturowa, miejscami dochodza.

ca do 40 cm. Odkryto zarysy dwóch obiektów, oznaczonych numerami 17 i 18. Obiekt 17 był 

wczesnośredniowieczną (X-XI w.) jamą produkcyjną, której kształt, w profilu trapezowaty, 

w części stropowej zbliżony był do owalu. Wypełniska stanowiła intensywnie czarna, przepa

lona ziemia z dużą ilością materiału ceramicznego, kości zwierzęcych i polepy konstrukcyj

nej. Obiekt 18 to jama kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. W części stropowej miała 
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l kształt zbliżony do owalu, w profilu była trapezowata. Wypełniska tworzył szarobrązowy pia- N 
u 

sek. W wykopie N po zdjęciu humusu odsłonięto zarysy fundamentów dużego budynku w 

~ murowanego, z istniejącą tutaj w XVII-XVIII w. Bindugą. Fundamenty nieznacznie uszko- o 
dziły 3 wczesnośredniowieczne obiekty. Obiekt 14- jama z VIII-IX w.- w części stropowej z 

o 
miał kształt zbliżony do owalnego, w profilu prostokątny. W wypełnisku z szaroczarnej zie- w 

"" 
mi, przechodzącej głębiej w szaro brązową, znaleziono kości zwierzęce i fragmenty naczyń gli-

'(/) 

w 

nianych. Obiekt 15- jama osadnicza z X-XII w. -w części stropowej zbliżony do prostokąta 
z 
(/) 
w 

i prostokątny w profilu, miał wypełniska utworzone z intensywnie czarnej, przepalonej zie- N 
u 

mi z dużą ilością węgli drzewnych, ceramiki i kości zwierzęcych. Obiekt 16 był półziemianką 3: 
z IX-XI w. , która w części stropowej przybierała kształt prostokątny, zaś w profilu nieckowa-

ty. Jej wypełniska stanowiła intensywnie czarna ziemia z dużą ilością węgli drzewnych, frag-

mentów naczyń glinianych, polepy i kości zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej . 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 

na terenie województwa bialskopodlaskiego". Badania będą kontynuowane. 

Bucz, st. 2, patrz: okres nowożytny 

gm. Pnemęt, woj. leszczyńskie 

Bukowo Morskie, st. 10, l patrz: późne średniowiecze 

gm. Darłowo, woj. koszalińskie 

BYDGOSZCZ, st. l, grodzisko wczesnośredniowieczne 

AZP 37-38/140 zamek z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego (2 pol. XN-XIX w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Chu-

dziakowej (Zespół do Badań Dziejów Bydgoszczy przy Uniwersyteckim Centrum Archeologii 

Średniowiecza i Nowożytności w Toruniu). Pracami terenowymi kierowała mgr Elżbieta Dyga-

szewicz. Finansowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Czwarty sezon badań. Założono 3 

wykopy, ze względu na współczesną zabudowę i zadrzewienie, zlokalizowane w jedynych do-

stępnych miejscach. 

Badania prowadzono w rejonie przypuszczalnej lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu 

książęcego i zbudowanego na jego miejscu przez Kazimierza Wielkiego murowanego zamku, 

którego relikty zostały całkowicie rozebrane w końcu XIX wieku. Zarejestrowano układ na-

warstwień wnętrza grodu, fragmenty drewnianych umocnień i fosy oraz przepalone kon-

strukcje ceglane, wiążące się z gotyckim zamkiem. 

J 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Bydgoszczy. 

Badania będą kontynuowane. 

Bydgoszcz·Pałcz, st. 123 patrz: neolit 

CHEł.M, ślady osadnictwa mezolitycznego 

ul. Czarnieckiego 8, st. 144, wczesnośredniowieczna osada przygrodowa {XII-XIII w.) 

AZP 80-90/5 Ratownicze badania przedinwestycyjne, przeprowadzone przez mgr. Stanisława Goluha 

(firma Usługi Archeologiczne). Konsultant- dr hab. Irena Kutyławska (Katedra Archeolo-

gii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane przez PSOZ i Urząd 

Wojewódzki w Chełmie. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 5 arów. 

Stwierdzono ciągłość zabudowy osady- 42 odkryte obiekty położone były blisko siebie. 

Osada o charakterze przygrodowym miała regularną zabudowę. Odsłonięto drewniane domy 

rzędowe, półziemianki mieszkalne, obiekty produkcyjne oraz studnię. Obiekt nr 19 (produk-

cyjny, o wymiarach 8-10 x 4-5 m) miał dwudzielne wypełnisko, zagłębione nieckowato 

w kredowy calec, oraz część otwartą, zadaszoną na 10 drewnianych słupach. W wypełnisku 

tego obiektu odkryto dużą ilość fragmentów ceramiki, żelazne noże, klamry do pasa, ostrogę 

oraz żużel żelazny i ślady przepalenia w warstwach spągowych. W obiekcie nr 7 Gama gospo-

darcza) obok licznych fragmentów ceramiki i kości zwierzęcych odkryto kilka fragmentów 

szklanych bransolet. Pozyskano duże ilości materiału ceramicznego, jednolitego chronolo-

gicznie {XII-XIII w.), kości zwierzęce, ozdobny skręt z drutu, dużo przedmiotów z rogu, cię-
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żarki z opoki oraz półfabrykat ikonki (?) z tegoż surowca. Znaleziono również mezolityczny 

rdzeń krzemienny . 

Wyniki badań zostaną opublikowane w ,,Archeologii Polski Środkowowschodniej", t II, 1997. 

Badania będą kontynuowane. 
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CHEŁMNO, st. 10, 

gm./oco, 

woj. toruńskie, 

AZP 33-42/97 

wczesnośredniowieczna studnia kamienna (XIII w.) 

Badania penetracyjne, przeprowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódz

kiego oraz Łódzki Klub Eksploracyjny "Labirynt 96". Konsultacja- prof. dr hab. Jerzy Kmie

ciński i dr hab. Jan Gurba (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie). Finansowane przez PSOZ i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Chełmie. 

Wykonano dokumentację stanu zachowania, pomiary głębokości, średnicy i elementów 

konstrukcyjnych studni kamiennej , usytuowanej w obrębie podgrodzia. Stwierdzono, że 

obecnie studnia ma 44,5 m głębokości, zaś kamienna cembrowina sięga głębiej. 

Planowana jest kontynuacja prac. 

osada wczesnośredniowieczna (IX/X-XIII w.) 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (od 1392/ 1425 r. do XIX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory w związku z budową budynku biurowego, 

przeprowadzone we wrześniu i październiku 1995 r. oraz wiosną i jesienią 1996 r. przez mgr. 

Wojciecha Mazurka. Finansowane przez inwestora - PZU Życie SA. 

Odkryto 9 obiektów archeologicznych, liczne nawarstwienia kulturowe, relikty piwnic, 

ław fundamentowych oraz nieznane dotąd odcinki podziemi kredowych. Najstarsza faza osad

nictwa, datowana na IX/X wiek, reprezentowana była przez warstwę kulturową z nielicznym 

fragmentami ceramiki. XII-XIII w. to okres znaczącego rozwoju osady wczesnośredniowiecz

nej -odkryto m.in.: obiekt nr 3, stanowiący prawdopodobnie dno pieca wolno stojącego(?), 

wyłożonego potłuczonymi fragmentami kilku naczyń; obiekt nr 5, rozległy i regularny, o pła

skim dnie wyłożonym faszyną - prawdopodobnie dół na kamień kredowy lub na wapno 

palone; inne obiekty o charakterze gospodarczym oraz prawdopodobnie ziemiankę z piecem 

kopułowym. Z okresu późnego średniowiecza (tj. po otrzymaniu przez Chełm praw miej

skich w 1392 i 1425 r.) odkryto tylko l obiekt, prawdopodobnie ziemiankę (o wymiarach 

około 8,5 x 5 m), ze ścianami szalowanymi poziomo ułożonymi deskami. W późnośrednio

wiecznej warstwie kulturowej znaleziono żelazną ostrogę typu E. S. Kołodziejskiego, dato

waną na drugą połowę XN w. Na przełom późnego średniowiecza i okresu nowożytnego 

datowana jest piwniczka wycięta w kredzie, z legarami i podłogą z desek, mająca połączenie 

z podziemnym wybierzyskiem kredowym. W strefach wybierzysk kredowych znaleziono liczne 

naczynia ceramiczne i ich fragmenty, datujące eksploatację kamienia kredowego od XVII w. Po 

zaprzestaniu użytkowania obiektów w XVI-początkach XVII w., teren ten był wolny od zabu
dowy aż do drugiej polowy XIX w. W tym czasie odbywała się tu zapewne intensywna eksploa

tacja kredy metodą odkrywkową, a przede wszystkim górniczą. W drugiej połowie XIX w. po

wstały tu nowe założenia fundamentowe budynków wraz z piwnicami o sklepieniu kolebkowym. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 

1997. 
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osada wczesnośredniowieczna (X-XII w.) 

Nadzór archeologiczny i badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Małgorzatę 

Kurzyńską (Muzeum w Grudziądzu). Finansowane przez Urząd Miasta w Chełmnie. Pier

wszy sezon badań. Stanowisko zostało odkryte w trakcie budowy oczyszczalni ścieków dla 

Chełmna, na terenie niższej terasy nadzalewowej (l) Wisły, około 600 m od jej współczesnego 

koryta. Ścisłym nadzorem archeologicznym objęto pas szerokości 10 i długości 500 m. Wy

kopaliskowo przebadano powierzchnię ca 400m2• 

Odsłonięto i wyeksplorowano 15 obiektów osadniczych, które zalegały maksymalnie do 

głębokości 70 cm w warstwie brązowordzawego piasku z przewarstwieniami piasku jasnożół

tego. Poniżej tej warstwy wystąpiła mada rzeczna. Obiekty w rzucie płaskim miały zarys owal

ny lub prostokątny, część z nich miała układ zakłócony, nieregularny. W przekroju były kształtu 

nieckowatego, trapezowatego bądź owalnego. W pięciu obiektach wystąpiły drobne, okopco

ne kamienie, bez wyraźnych cech konstrukcji. We wszystkich wypełniskach znaleziono frag-
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menty naczyń glinianych (łącznie 883), kości zwierzęcych i polepy, poza tym łuski ryb, frag· 

menty prażnicy, haczyk kościany i fragment przęślika. Ceramika, w większości zdobiona, po

chodzi z naczyń ręcznie lepionych ze śladami przykrawężnego obtaczania, obtaczania do wy

sokości brzuśca, a także z naczyń całkowicie obtaczanych. Obiekty pełniły funkcje mieszkal
ne (obiekt 12) i gospodarcze, poza tym były to paleniska oraz jamy zasobowe i odpadkowe. 

Należy przypuszczać, że odkryte ślady osadnicze są pozostałością osadnictwa o charakterze 

sezonowym, które na podstawie materiału ceramicznego można datować na okres od X do 

początków XII w. 

Materiały po opracowaniu przekazane zostaną do Muzeum w Chełmnie. Badania nie 
będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (XI w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Dariusza Polińskiego (Insty
tut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez 

Instytut Archeologii i Etnologii UMK. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
100 m1 w obrębie osady podgrodowej. 

Odsłonięto skomplikowaną sytuację stratygraficzną - pozostałości nawarstwień można 

datować od neolitu przez okres halsztacki i lateński, okres wpływów rzymskich, średniowie

cze, aż do czasów nowożytnych. Najintensywniejsze nawarstwienia zachowały się z okresu 

funkcjonowania osady podgrodowej w XI w. - są to pozostałości półziemianek, obiektów 

gospodarczych i palenisk. Łącznie pozyskano ponad 3400 fragmentów ceramiki (w większo

ści wczesnośredniowiecznej) oraz fragmenty kości zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania nie będą kontynuowane 
•• • ..!_ ... o;--~·.,.. 'l!'il"ri - .11.· : ..... ~ \l. ·- - ...... - ;_a:,-_ ,_:._;_-.1_- - : • . -: .r . • ·. ·.;-:-_. .. ~'G"[ 

osada z wczesnej epoki żelaza(?) - okresu wpływów rzymskich (?) 

osada wczesnośredniowieczna (2 połowa X-XI/XII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 lipca do 3 sierpnia przez dr. 

Dariusza Polińskiego (Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytu· 

cie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), z udziałem mgr. 

Witolda Tokarskiego. Nadzór naukowy - dr Wojciech Chudziak. Finansowane przez Insty· 

tut Archeologii i Etnologii UMK i Urząd Miejski w Chełmży. Drugi sezon badań. Przebada

no obszar 100 m1 w części osady położonej na południowy zachód od pobliskiego grodziska 

(st. 20), w tym największy wykop (IV/VIIIVIII/96) o powierzchni około 70 m1• 

Wśród obiektów kulturowych odsłoniętych w sezonie 1996 najbardziej interesujące były 
4 wziemne domostwa (półziemianki), obiekt gospodarczy i palenisko. Półziemianki, pierwo

tnie zapewne czworokątne lub czworokątne z zaokrąglonymi narożnikami i z paleniskiem 

w jednym z narożników, miały wielkość od 11 do 18 m1• Na podstawie zespołów ceramiki 

naczyniowej odkryte obiekty należy łączyć z dwiema wczesnośredniowiecznymi fazami osad
nictwa: starszą (faza I), datowaną szeroko od 2 połowy X do połowy XI w., oraz młodszą (faza 
II), datowaną od połowy XI do przełomu XI i XII w. Bezpośrednio pod spągami wypełnisk 

obiektów 6-7 i 9-10/ 96 znajdowała się warstwa kulturowa, stanowiąca najprawdopodob
niej pozostałość osady pradziejowej - okres halsztacki(?), okres lateński(?), okres wpływów 

rzymskich(?). Z warstwy tej pochodziły stosunkowo liczne fragmenty ceramiki pradziejowej, 
znalezione na złożu wtórnym w wypełniskach obiektów wczesnośredniowiecznych. Pozyska

no bogaty materiał zabytkowy. Do najciekawszych okazów zaliczyć należy: przedmioty wyko

nane z poroża (4 szydła, grzebień i fragment okładziny innego grzebienia, szydło kościane), 

wyroby żelazne (3 noże, 2 haczyki na ryby i grocik strzały do łuku), 2 osełki kamienne, przę

śliki z różnych surowców (gliny, szarego i różowego łupku) oraz fragment krzemiennej wkła

dki do sierpa. Wydobyto około 3500 fragmentów ceramiki naczyniowej, głównie wczesno

średniowiecznej i pradziejowej (około 500 sztuk) oraz kilkadziesiąt naczyń późnośrednio

wiecznych i nowożytnych. Znaleziono też dużą ilość kości zwierzęcych, zarówno zwierząt do

mowych, jak i dzikich, oraz rybie łuski. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uwaga: w dokumentacji numer stanowiska w miej-
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CHLEWO, st. l, 
gro. Grabów, 
woj. kaliskie, 
AZP 72-38/29 

scowości określono roboczo jako 20a). Ze względu na dotychczasowe wyniki prac oraz fakt 

ciągłego niszczenia stanowiska przez orkę, badania powinny być kontynuowane, zwłaszcza 

w części północno-zachodniej stanowiska, bezpośrednio sąsiadującej z grodziskiem i jezio

rem Archidiakonka. 

grodzisko wczesnośredniowieczne (X/XI w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Grzegorza Teske. Pierwszy sezon 

badań. Wykop (1,2 x 2 m) wytyczono we wschodniej części stanowiska, wzdłuż linii wschód

zachód, w miejscu, gdzie fragment wału obronnego był stosunkowo najlepiej zachowany -

około 1,2 m wysokości (!). Sondażem objęto również pas ziemi przylegający do wału od stro

ny wewnętrznej i zewnętrznej . Przebadano powierzchnię 40m2
• 

W budowie wału obronnego wyróżnić można dwie fazy. W pierwszej w celu stabilizacji 

podłoża wyłożono powierzchnię w pasie szerokości około 4 m drewnem, następnie w odle

głości około 2m od siebie zagłębiono w grunt drewno tworzące dwie ściany skrzyni. Nie jest 

znane, jak dotąd, położenie pozostałych jej boków. Na podstawie zachowanych fragmentów 

można sądzić, iż pierwoma wysokość konstrukcji wynosiła nie mniej niż 1,8 m. Skrzynię 

wypełniono piaskiem, którym obsypano od strony wnętrza grodu również jej podstawę. Pia

sek do tego celu wybierano nierównomiernie z obydwu stron budowanego wału. W odległo

ści około 3,5 m od ściany zewnętrznej, na krańcu powstałego zagłębienia osadzono pod 

ostrym kątem podwójny rząd czostków, wkopanych na głębokość prawie 70 cm. Pozostałe 

fragmenty wystawały z ziemi na wysokość około jednego metra. Od strony dziedzińca grodu 

przysypano ją warstwą ziemi w celu stabilizacji ich położenia. Z kolei powierzchnię zawartą 

między skrzynią a czostkarni wypełniono drewnem ułożonym w konstrukcji rusztowej. Do 

tego celu użyto różnej wielkości drewien, a przerwy między nimi wypełniono piaskiem. Łącznie 

konstrukcja skrzyniowo-rusztowa utworzyła wał o szerokości u podstawy około 7 metrów. Po 

pewnym czasie ściany konstrukcji skrzyniowej, zwłaszcza od strony wnętrza grodu, uległy 

zniszczeniu - wraz z piaskiem obsunęły się na nasyp przylegający do skrzyń, być może nie 

wytrzymały naporu piasku zalegającego we wnętrzu konstrukcji. Z podobnych powodów, 

choć nie tak katastrofalnie, przedstawiał się stan techniczny konstrukcji rusztowej, gdzie 

butwienie poszczególnych elementów drewnianych powiązane było z jednoczesnym natural

nym osiadaniem wypełniającego ją piasku. W drugiej fazie rozpoczęto reperację części wału 

od strony wnętrza grodu oraz przebudowę jego partii zewnętrznej. Naprawa polegała na uzu

pełnieniu ubytków i nadsypaniu piaskiem nasypu, na który opadła ściana z konstrukcji skrzy

niowej. W ten sposób powstał znacznie wyższy niż pierwomie nasyp, który być może dorów

nywał swoją wysokością górnej krawędzi konstrukcji skrzyniowej. Jej powierzchnię wzmoc

niono, układając na nim stosunkowo zwarty bruk kamienny z małych i średnich kamieni. 

Od strony zewnętrznej wał wyrównano, a następnie nasypano na jego powierzchnię piasek, 

zasypując przy tym czostki, przez co poszerzono go od tej strony o kolejne 2,5 m. Na tak 

przygotowanej podstawie wzniesiono konstrukcję drewnianą przekładkową, z około półtora

metrową odsadzką. Z drugą fazą można łączyć również drewnianą budowlę o konstrukcji 

przekładkowej, która zalegała w przykopie na dziedzińcu grodu. Ponieważ nie została odsło

nięta w całości, o jej przeznaczeniu nic pewnego powiedzieć nie można - być może jest to 

fragment ulicy wyłożonej drewnem. Poza tym z fazą tą należy wiązać zlokalizowaną na dzie

dzińcu jamę odpadową. Koniec fazy drugiej, a zarazem użytkowania grodu, wyznacza pożar, 

który spowodował ostateczne zniszczenie konstrukcji drewnianych wału i odsłoniętych ele

mentów zabudowy. W zespole pozyskanych zabytków zdecydowanie przeważają fragmenty 

naczyń całkowicie obtaczanych nad obtaczanymi w partiach górnych. Ornament w postaci 

różnych układów linii poziomych, falistych, pokrywający garnki w górnych ich częściach, 

stwierdzono przede wszystkim na fragmentach naczyń całkowicie obtaczanych. Na podsta· 

wie pozyskanych zabytków można sądzić, że gród w Chlewie, o powierzchni około 0,4 ha, 

wybudowano na przełomie X i XI wieku. Badania będą kontynuowane. 
' • ::l •r-;~ ' ~ -',\ , , •1 'r ' '•l~-• ' ' •• - , , ' _- , .__ 

CHOCIC1A WIELKA, 
st. 4, gro. Września, 

woj. poznańskie, 

AZP 54-33/-

ślad osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 

osada wczesnośredniowieczna (faza B-D) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady Al (stanowisko Al -
304), przeprowadzone przez mgr. Bartłomieja Rogalskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwator· 
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Ciechrz, st. 26 (GAZ 371), 
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CIECHRZ, st. 34 
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Dachnów, st. 10, 
gm. Cieszanów, woj. przemyskie 

ski PKZ sp. z o.o. w Pomaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Auto-

strad. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 77 arów. 

Odkryto 80 obiektów archeologicznych, z czego 34 przypada na wczesne średniowiecze, 

l to obiekt kultury aroJor kulistych. Pozostałe obiekty, w części stanowiska zniszczonej przez 
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wcześniejsze wydobywanie torfu, nie mają ustalonej chronologii, ponieważ brak było mate- ~ 

rialu w ich wypełniskach. Ze względu na niejasną sytuację stratygraficzną, w tej partii stano-

wiska wykonano sondaże. Spośród odkrytych obiektów najciekawsze były mieszkalne, któ

rych odkryto 13. Miały one od 2,4 do 6,5 m średnicy i do 0,5 m głębokości. Trzy największe 

posiadały wokół ślady po słupach. Uwagę zwrócił obiekt nr 45, w rzucie płaskim idealnie 

kolisty (średnica 3 m, miąższość 0,3 m), którego wypełniska stanowił czysty, wapienny mar-

giel. Ceramika znaleziona w obiektach pozwala datować je na fazy B-C wczesnego średnio

wiecza. Fragmenty naczyń charakteryzowały się dużymi rozmiarami, co pozwalało na miejscu 

rekonstruować ich formy. Wyróżniono fragmenty obtaczane przykrawęd nie, górą do połowy 

i całkowicie, ze śladami obmazywania, zdobione dcokolnie skośnymi pasmami żłobków oraz 

motywem dookolnych linii falistych. Wśród form naczyń wyróżniono naczynia o archaicz-

nej, jajowatej linii brzuśca oraz dwustożkowate o zagiętym wylewie. Trzy fragmenty den miały 

ślady po osi koła garncarskiego. Znaleziono także fragment przedmiotu glinianego, będące-

go prawdopodobnie fragmentem zabawki dziecięcej . Wszystkie fragmenty ceramiki były gru

bościenne i miały grubą domieszkę, charakteryzowała je ponadto zła jakość wypału, powodu-

jąca kruchość ceramiki. Rozplanowanie osady wskazuje, iż była to osada typu okolnicowego. 

Osada w Chociczy Wielkiej leży w niewielkiej odległości od współczesnego sobie grodziska 

w Gieczu z romańskim palatium księżycowym. 

Flanuje się kontynuowanie badań. 

grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII-IX w.) 

Ratowniczo-rozpoznawcze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Klemen

sa Macewicza (Konserwator Zabytków Archeologicznych w Opolu). Finansowane przez Urząd 

Miasta i Gminy Biała. Pierwszy sezon badań. Stanowisko odkryte w okresie międzywojen

nym, badane było powierzchniowo w latach 1930-1939 i w 1958 r. oraz sondażowo w latach 

1966-1967 (Zbigniew Bagniewski i Stanisław Pazda). W sezonie 1996 założono 2 wykopy 

o łącznej powierzchni 120m2
• 

Celem badań było uwidocznienie stopnia zagrożenia stanowiska orką, w celu uzasadnie

nia i przyspieszenia starań o zmianę formy użytkowania gruntu i przeznaczenia go na teren 

zielony. Odsłonięto wał grodu i podgrodzia, zasypiska fos oraz część grodziska, w której od

kryto ślady produkcyjne w postaci żużli dymarkowych i być może przekuwalni, ale nie znale

ziono pozostalości zabudowy mieszkalnej . Pozyskano znaczną ilość materiału zabytkowego. 

Uściślono dotychczasowe dane na temat wielkości i konstrukcji poszczególnych elementów 

obronnych grodu. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez Ryszarda Kirkowskiego. Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak 

(Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział 

w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko odkryte w trakcie nadzorów 

wykonywanych podczas prac budowlanych. Przebadano powierzchnię 5,4 m2
• 

Odkryto 2 obiekty wczesnośredniowieczne (w tym jedno palenisko). 

patrz: okres nowożytny 
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DANIŁOWO MAŁE, st. 6, 

gm. Łapy, 
woj. białostockie, 

AZP 41-84/34 

DĄBCZE, st. l, 
gm. Rydzyna, 

woj. leszczyńskie, 

AZP 65-25/131 

osada z późnej epoki brązu/wczesnej epoki żelaza 
osada wczesnośredniowieczna (XII/Xlllw.) i późnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z budową gazociągu, przeprowadzone przez 

mgr. Dariusza Krasnodębskiego (Podlaska Ekspedycja Archeologiczna Instytutu Archeologii 

i Etnologii PAN). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Stanowisko 

o powierzchni 5 ha zostało odkryte w 1994 r. W sezonie 1996 przebadano 1950 m2 w połu

dniowej partii cypla, na skraju występowania materiału zabytkowego. 

W zachodniej części wykopu znajdował się obszar pokryty zachowaną in situ oraz zmytą 

ze stoku pierwotną warstwą kulturową, w której wystąpił materiał zabytkowy datowany na 

wczesną epokę żelaza i średniowiecze. W pozostałych częściach wykopu obiekty widoczne 

były bezpośrednio po zdjęciu warstwy ornej. Łącznie zadokumentowano około 150 różnego 

rodzaju jam. Do najciekawszych obiektów należały paleniska, których odkryto 5. Były to 

stosunkowo płytkie jamy, głębokości do 20-30 cm i średnicy około lm, z dużą zawartością 

przepalonych kamieni i spalonego drewna. Tylko w trzech z nich wystąpił materiał zabytko

wy. W jednym przypadku była to ceramika starożytna, ręcznie lepiona, o prosrym zakończe

niu wylewu, wykonana z gliny ze średnią i grubą domieszką schudzającą, o powierzchni chro

powaconej, barwy pomarańczowej bądź czarnej. Kształty naczyń były lekko esowate. W dwóch 

innych paleniskach znaleziono ceramikę średniowieczną, o kształtach wylewów i sposobie 

potraktowania powierzchni datujących ją na przełom XII i XIII w. Najczęściej były to garnki 

zdobione na brzuścu żłobkami, wykonane z doskonale przygotowanej gliny, wypalone na 

kolor szarobrunatny. Interesującym obiektem była też owalna jama długości około 3,5 m, 

szerokości 2 m i głębokości około 60 cm. Znaleziono w niej kilkaset fragmentów ceramiki 

oraz nieliczne fragmenty kości zwierzęcych. Materiał pochodzący z tego obiektu nie odbiegał 

charakterem od znalezionego w paleniskach. Uboższy w ceramikę był obiekt zbliżony do pros

tokąta o wymiarach 4 x 5 m, głębokości około l m. Na jego dnie odkryto 15 dołków postu

powych głębokości 20-60 cm i średnicy około 30 cm. Materiał zabytkowy datuje ten obiekt 

na początek XIII w. Pozostałe jamy miały na ogół kształty okrągłe i wymiary wahające się od 

około l do 2,5 m, ich głębokość nie przekraczała 1,5 m. Tylko część z nich zawierała materiał 

zabytkowy, datowany zarówno na wczesną epokę żelaza, jak na średniowiecze. Większa liczba 

zabytków oraz widoczne po świeżej orce ciemne plamy występowały w odległości około 50-

100m na północ od przebadanego obszaru. Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku ze znaczną dewastacją majdanu, przepro

wadzone przez mgr mgr Elżbietę Wyrwińską i Barbarę lwanicką-Pinkosz (Wielkopolski Ośro

dek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu). Finansowane przez PSOZ. 

Pierwszy sezon badań. Założono wykop długości 30 m, szerokości od 5 do 7,5 m, wzdłuż linii 
biegnącej na osi wschód-zachód od podnóża wału przez środek majdanu do jego przeciwle

głego krańca. Ogółem przebadano 162,5 m 2• Eksplorację prowadzono warstwami naturalnymi. 
Grodzisko, zaliczane do grupy wklęsłych, otoczone jest pierścieniowarym wałem. Zacho

wana wysokość wału wynosi 3,5 m, średnica kodinki wewnętrznej - 30 x 50 m. Od połu

dniowego zachodu do grodziska przylega sierpowate przedwale. Celem badań było zareje

strowanie niezniszczonej jeszcze stratygrafii i zawartości kulturowej warstw. Zadokumento
wano pozostałości 35 obiektów, wśród których wyróżniały się dwa: nr 2 i nr 18. Obiekt nr 18 

miał charakter wyraźnie mieszkalny. Jego wymiary uchwycone na stropie calca wynosiły 

3 x 4 m. Z wypełniska poza dużą ilością fragmentów naczyń i kości zwierzęcych pozyskano 

przęśliki gliniane, szydło kościane i zdobiony ornamentem rytym grzebień kościany. Chata 

usytuowana była w centralnej partii majdanu, a w jej pobliżu znajdowało się palenisko, na 

co wskazuje obłożona kamieniami warstwa spalenizny i węgli drzewnych z dużą ilością po

konsumpcyjnych kości zwierzęcych. W centralnej części wykopu (środek majdanu) wystąpiły 

dużo mniejsze obiekty, sklasyfikowane jako jamy gospodarcze i posłupowe. Obiekt nr 2 od

kryto u podnóża wału, we wschodniej partii majdanu. Jego zarys ze względu na nietypowe 

wypełnisko (biały piasek z podsypką na obwodzie) uchwycono już w spągu warstwy kulturo

wej. Była to prawdopodobnie piwniczka o wymiarach około l x l m, głębokości 1,10 m, 

oszalowana deskami wzmocnionymi w narożnikach częściowo obrobionymi kamieniami, 

z dnem wymoszczonym korą drzew. Z dna obiektu wyeksplorowano poroże i fragmenty gli-



Dąbrowa, Boguszyce, 

st. 4, 5, 6: 15/17, gm. Oleśnica, 

woj. wrocłwskie l 
Dobrzyń nad Wisłą, st. l 
("Góra Zamkowa"), 
woj. włocławskie 

Drążgów, st. l, 
jgm. Ułęż, woj. lubelskie 

Elbtąg.Stare Miasto, st 32 

Gąbinek, st l, 
gm. Lubanie, woj. włocławskie 

GIECZ, st 4, 
gm. Dominowo, 

woj. poznańskie, 

A1l' 54-32/412 

nianego naczynia zasobowego. W trakcie eksploracji warstw odkryto kościany grot strzały, 

fragment płoszeza z poroża i żelazne okucie wiadra. Zarówno z warstwy kulturowej, jak i z wy

pełnisk uzyskano bardzo dużo fragmentów jednolitej ceramiki, charakterystycznej dla fazy D 

wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce. W wykopie i na powierzchni majdanu grodziska 

znajdowało się mnóstwo kamieni, pochodzących prawdopodobnie z wysypiska wału. 

Pożądane byłoby szersze rozpoznanie majdanu grodziska ze względu na przesłanki o usy

tuowaniu w jego centrum zabudowy mieszkalnej oraz odsłonięcie wału w celu poznania jego 

konstrukcji i pobrania próby dendrologicznej. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

l'd 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: okres nowożytny 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

grodzisko wczesnośredniowieczne (X-XIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr. Edwina Dzięciołowskiego, Elż,. 

bietę Indycką i Teresę Krzysztofiak (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy-Oddział 

w Gieczu). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Czwarty sezon badań po wielo

letniej przerwie. 

Kontynuowano przekop przez odcinek południowo-wschodniej partii wału zewnętrzne

go grodu (tzw. przekop "N). Wykopy A3, A4 i AS, zorientowane po linii wykopu A2 (1995), 

badającego stratygrafię wewnętrznej strony wału, usytuowano po zewnętrznej stronie nasypu. 

Wykopy, o łącznej długości 20 m, obejmowały swoim zasięgiem nie tylko sam nasyp 

(odsłaniając jednocześnie część jego jądra), lecz również przedwale. W ich obrębie, bezpo

średnio pod humusem, natrafiono na niczym niezakłócony układ warstw wczesnośrednio

wiecznych, związanych z profilem obronnym grodu, oraz na kompleks warstw powstałych 

w wyniku procesów sedymentacyjnych, charakterystycznych dla przybrzeżnych partii wód 

jeziernych. Pozostałości umocnień obronnych zarejestrowano nad zalegającą cały badany ob

szar nadcałeową warstwą torfiastą, opadającą i przegłębiającą się w stronę byłego jeziora. Na 
podstawie wstępnej analizy odsłoniętego układu warstw wydzielić można najprawdopodob

niej 3 fazy budowy wału. Pozostałością l. fazy był odsłonięty w niewielkim fragmencie piasz

czysty stos ze śladami drewna ułożonego w konstrukcji rusztowej. Podwaliny tego stosu do

datkowo wzmacniała konstrukcja hakowa. Ponadto sam nasyp wału tej fazy wzmacniał od 

zewnątrz rząd pionowo wbitych palVdesek, chroniących piaszczysty stos przed wypłukaniem, 

co mogło mieć miejsce ze względu na wahający się poziom lustra jeziora. Reliktami wału fazy 

następnej były 3 dostawione do lica wału l. fazy piaszczysto-żwirowate stosy, przesuwające 

lico nasypu o około 6 m na zewnątrz. Zalegały one na żwirowato-piaszczysto-mułkowej war

stwie zastoiskowej jeziora. W stosach tych uchwycono ślady słabo zachowanego drewna, ułożo

nego (szczególnie w dolnych partiach) w konstrukcji przekładkowej oraz miejscami w konstruk

cji rusztowej. Granice między segmentami wyznaczały rzędy głęboko wbitych w podłoże pal V 
desek, również wzmacniających lico zewnętrzne całego nasypu. W dolnych partiach stosu 

zewnętrznego, między poziomymi belkami poprzecznymi, zarejestrowano ponadto ślady pi

lotów. Powstałością wału 2. fazy była także nasycona spalonym drewnem warstwa, zalegająca 

na wspomnianych stosach (destrukt spalonej konstrukcji zwieńczającej). Z profilem obron

nym tego etapu budowy wału najprawdopodobniej można też wiązać 3 rzędy ukośnie wbi-
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GILÓW, st. l, 
gm. Niemcza, woj. wałbrzyskie, 

AZP 88-26/32 

Gł..OGÓW, st. 2 (Kolegiata), 

gm.loco, 
woj. legnickie, 

AZP 68-19/2 

GŁOGóW-Stare Miasto 
(Teatr), gm. loco, 
woj. legnickie, 

AZP 68-19/-

Głuszyno, st. l, 
gm. Potęgowo, woj. słupskie 

Gniezno, st. 4, 6, 7, 13c, 53, 73 
gm. loco, woj. poznańskie 

GNIEZNO, st. 13b, 
gm.loco, 
woj. poznańskie, 

AZP 50-34/-

tych, ostro nachylonych w kierunku jeziora pali-czostków. Pozostałościami profilu obronne

go wału fazy ostatniej były: gliniasta i częściowo piaszczysta pokrywa zalegająca na rozsypisku 

wału fazy 2., odsłonięty na niej solidnie zbudowany płaszcz kamienny, niewielkie fragmenty 

spalonej konstrukcji zwieńczającej oraz kamienno-gliniasta odsadzka. Plaszcz kamienny two

rzyła jedna warstwa dużych, ciasno ułożonych kamieni narzutowych. Jedynie w najniższej 

partii obiektu zaobserwowano jeden dodatkowy rząd kamieni, biegnący równoległe do kie

runku biegu wału i wyznaczający jednocześnie zewnętrzny zasięg obiektu. Spaloną konstruk

cję zwieńczającą odsłonięto w niewielkim zakresie: najprawdopodobniej zbudowano ją 

w konstrukcji skrzyniowej. Oddalona o około 1-1,5 m od lica nasypu kamienno-gliniasta 

odsadzka powstała najprawdopodobniej w dwóch etapach. Pierwotnie tworzył ją pas gliny 

spiaszczonej przemieszanej z gliną tłustą i wtopionymi w nią niewielkimi kamieniami otocza

kowym i. Miał on szerokość około 2,5 m i opadał nieznacznie na zewnątrz. W kolejnym 

etapie podniesiono nieco poziom odsadzki i poszerzono ją o około 0,5 m. Była to płaszczy

zna, którą stanowiły soczewki tłustej gliny z wtopionymi w nią dużymi kamieniami narzuto

wymi, niekiedy przyciosanymi. Do czasu otrzymania wyników analiz dendrochronologicznych 

trudno wiążąco określić chronologię wyróżnionych faz budowy wału. Zasadniczo nieliczny 

i przemieszany materiał ceramiczny nie daje podstaw do datowania. Niemniej zaznaczyć trze

ba, iż najbogatszy zbiór pozyskany z rozsypiska wału 2. fazy odznacza się cechami pozwalający

mi odnieść go najwcześniej do l połowy XI w. Interesująco przedstawiają się wyniki analiz 

drewna pozyskanego z torfu zalegającego pod nasypem. Dostarczyły one serii dat oscylują

cych wokół przełomu IX i X w. (naj młodsza data 925). Dotychczasowe wyniki prac wykopalis

kowych południowo-wschodniej partii walu grodziska korygują więc negatywnie hipotezę 

o istnieniu w południowej części "półwyspu" gieckiego wcześniejszego grodu plemiennego. 

Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowiecme 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Jaworskiego. Finansowane 

przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

kolegiata wczesnośredniowieczna (XIII w.) 

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Olgierda 

Czernera. Finansowane przez PSOZ. Założono 4 wykopy w obrębie reliktów XIII-wiecznego 

kościoła. Prace potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia badawcze. 

miasto wczesnośredniowieczne (XII/XIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Aleksandra Dobrowolskiego (Mu

zeum Archeologiczno-Historyczne w Glogowie). Finansowane przez Urząd Miejski w Głogo

wie. Odkryto l obiekt oraz nawarstwienia kulturowe o miąższości sięgającej do 1,4 m. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: późne średniowiecze 
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wczesnośredniowieczny wał obronny III. podgrodzia (XI w.) 

baszta zamku nowożytnego (l połowa XVI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe poprzedzające remont i konserwację reliktów wnę

trza baszty późnogotyckiego zamku arcybiskupiego z l polowy XVI w., przeprowadzone przez 

mgr. Tomasza Sawiekiego (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowa

ne przez PSOZ, Komitet Badań Naukowych i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieź

nie. Czwarty sezon badań. Wykop o powierzchni 15 m2 założono w południowej części owal

nego wnętrza baszty. 

Wnętrze ma wymiary 8 x 7,2 m. Po usunięciu betonowej posadzki natrafiono na warstwy 

wyrównawcze z okresu międzywojennego i na warstwy niwelacyjne z okresu nowożytnego. 

W części zachodniej wykopu, na głębokości 0,41-0,82 m pod powierzchnią betonowej po-



GNIEZNO, st. 22 
jezioro Święte, 
gm. loco, 
woj. poznańskie, 

AZP 50-34/-

1 sadzki natrafiono na bruk z drobnych kamieni- prawdopodobnie pozostalość pierwotnego 

poziomu użytkowego baszty. Między kamieniami bruku zalegały drzazgi zburwiałego drewna, 
kości zwierzęce i ułamki ceramiki nowożytnej. Odsłonięty fragment dawnej "posadzki" opa

w 
N u 
w 

~ o 
dał na zachód, co było spowodowane osiadaniem sUnie podmokłego gruntu. "Posadzkę" Z o 
częściowo zniszczono w trakcie prac budowlanych w 1937 r. Ponadto w wykopie uchwycono ~ 
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stopę posadowienia odcinka południowo-zachodniego fundamentu baszty. Podwalina skła- w 

dała się z 1-2 warsrw kamieni polnych. Po stronie południowej była masywniejsza i zdecydo

wanie odstawała od linii muru ceglanego. Być może było to celowe wzmocnienie tego odcin

ka baszty lub może jest to wątek innej konstrukcji, na którą fundament baszty się nałożył. Na 

głębokości 0,9-1,4 m pod powierzchnią posadzki betonowej natrafiono na dwie warstwy 

bierwion dębowych, stanowiących pozostałości konstrukcji wczesnośredniowiecznego wału 

obronnego l1l podgrodzia. Bierwiona, w liczbie 8, były dobrze zachowane, a 3 z nich były 

zaopatrzone w tzw. haki. Ułożone były na osi wschód-zachód, lekko ukośnie lub równolegle 

do siebie. Dolna warsrwa bierwion spoczywała na calcu. W obrębie reliktów konstrukcji 

walu znaleziono kilkanaście fragmentów ceramiki datowanej ogólnie na fazę D (pol. X-pol. 

X1 w.) i kości zwierzęce. W soczewce próchnicy, stanowiącej najprawdopodobniej resztki war-

stwy osadniczej spoczywającej bezpośrednio na calcu, natrafiono na fragment ceramiki dato

wanej na fazę B/C, co jest zgodne z datowaniem najstarszych nawarstwień wczesnośrednio

wiecznych na stanowisku. Próbki drewna z konstrukcji wału obronnego przekazano do ana-

lizy dendrochronologicznej - jej wyniki pozwolą uściślić datowanie wału III podgrodzia, 

według najnowszych ustaleń stratygraficznych czas powstania wału przypadałby bowiem na l 
połowę X1 w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Pańsrwa Folskiego 
w Gnieźnie. Badania w obrębie baszty zakończono. 

osada z młodszego okresu przedrzymskiego 

osada wczesnośredniowieczna (VIII-Xlll w.) 

ślady osadnicrwa późnośredniowiecznego i nowożytnego (XN-XX w.) 

Badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny w związku z budową tzw. zachodniego 

podejścia do katedry, przeprowadzone przez mgr. Tomasza Sawiekiego (Muzeum Początków 

Pańsrwa Folskiego w Gnieźnie), z udziałem mgr mgr Tomasza Janiaka i Justyny Mizerki. Fi

nansowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Poznań oraz PSOZ. Czwarty 

sezon badań. Badaniami, które były kontynuacją prac prowadzonych w latach 1993-1995, 

objęto partię zachodnią i środkową nie znanej dotąd wyspy w środkowej części dawnego Je

ziora Świętego. 
Nadzorowano prace przy budowie fundamentu budynku na parkingu w południowo

zachodniej części stanowiska, gdzie wykonano 2 sondaże do głębokości 1,9 m od poziomu 

terenu. Natrafiono na niwelacyjne warstwy nowożytne, zawierające m.in. materiały wczesno

i późnośredniowieczne oraz nowożytne. Tak samo datowane materiały pozyskano podczas 

nadzorowania wykopu instalacyjnego wzdłuż wschodniej krawędzi parkingu - przy pomocy 
wierceń osiągnięto tam namuł jezierny i zarejestrowano stok zachodniego brzegu wyspy. Wy
kop nr 15 (4 x 5 m) założony przy wschodnim brzegu wyspy, położony na osi północ
południe, nawiązywał do wykopu nr 13 z 1995 r. Od głębokości l, 7 5 m występowały w nim 

warstwy wczesnośredniowieczne (III faza E-F z Xll/Xlll w., lila faza E2-3 z około Xll w, IV 

faza E 1 z około l połowy Xll w.), w których zarejestrowano słabo czytelne obiekty mieszkal
ne (półziemianki?). W warsrwach i obiektach znaleziono liczne fragmenty ceramiki, rylce 
z poroża, przęśliki, przedmioty żelazne i kości zwierzęce. Natrafiono także na skupisko nad

palonych bierwion i ślad po wypalonym słupie. Kolejna warsrwa M wystąpiła na głębokości 

2,5-2,8 m i charakteryzowała się silnie organiczną ziemią, z ceramiką datowaną na l połowę 

X w. (faza D). Pod nią, na głębokości 2,8 m, wystąpiły osady jezierne. Eksploatację wykopu 

zakończono na głębokości 3,1 m. Wykop nr 16/ 16a (3,5 x 8,5 m) usytuowany został na osi 

poludniowej po stronie pólnocnej wykopu nr 15. Po zdjęciu nowożytnych warsrw niwelacyj

nych, na głębokości 1,5 m, pojawiły się nawarstwienia wczesnośredniowieczne. Odsłonięto 

m.in. pozostalości klepiska glinianego wraz z resztką paleniska (?) kamiennego (warsrwa IV 

faza E z około Xll w.). Kolejne warstwy (Va, b), datowane ogólnie na X1 w., zawierały spaleniznę, 

soczewy gliny, a w części spągowej prawdopodobnie gliniany tok dornosrwa i jamę z cerami-
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ką z X/ XI w. W warstwie VI, datowanej ceramiką na X/XI w., zarejestrowano nieliczne bier· 
wiona drewniane, nie tworzące konkretnych układów, oraz nagromadzenie mierzwy i kawał

ków kory. W warstwach V i VI znaleziono także kilka rylców z poroża i kości. Warstwa VII 

zawierała ceramikę datowaną na fazę C (2 połowa IX-l połowa X w.), spoczywającą w ciem

nobrunatnej warstwie organicznej. W obrębie spągu tej warstwy znajdowały się jamy paleni· 

skowe, zarysowane na żółtobrunatnym piasku, oraz 2 bierwiona. Warstwa VIII - nadcalco

wa, to jasnoszarobrunatny piasek (głębokość 2,4-2,6 m), zawierający ceramikę ze starszego 

okresu przedrzymskiego oraz duże palenisko kamienne. W warstwie tej odnotowano rów· 

nież ślady po kołkach (26 o średnicy 5-15 cm), które wiązać można chronologicznie z war· 

stwą VII, a może nawet VI. Wykop 17 (dawny sondaż A) o wymiarach 2 x 18 m znajdował się 

na północ od wykopu 16/ 16a, na osi wschód-zachód. W obrębie tego płytkiego wykopu 

zarejestrowano nowożytną warstwę niwelacyjną, która zalegała do głębokości 0,5/ 0,65 m, 

a następnie zespół dziewięciu niewielkich jam o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu. Dato

wanie na podstawie ceramiki zamyka się w ramach fazy D (około X/XI w.), tylko jeden obiekt 

(nr 16) pochodził z XV -XVI w. Prawie wszystkie jamy zagłębione były w jasobrunatnoszarą 

warstwę z okresu lateńskiego, o miąższości około 20 cm. Wykop "rów N był wąskim wyko

pem instalacyjnym o długości około 47 m, wytyczonym na osi wschód-zachód, w odległości 

około 1-2,5 m na północ od wykopu nr 17. Zarejestrowano w nim 11 jam i półziemianki. 

Jamy wielkości od 60 do 160 cm miały zarysy koliste lub owalne, w przekroju pionowym 

nieckowate i, rzadziej, workowate. Wypełnione były najczęściej próchniczą ziemią z węglami 

drzewnymi (paleniskowe?). Zagłębiały się w calec do 95 cm. Na dnie jednej z jam (obiekt 3) 

kształtu workowatego natrafiono na małe kamienne palenisko o wymiarach 35 x 60 cm. 

Chronologię jam ustalono na podstawie ceramiki - najstarsze pochodzą ze schyłku VIII w. 

(faza B), najmłodsze z l połowy XI w. Największym obiektem była półziemianka, której eks

ploracja wymagała powiększenia wykopu. W obrębie "rowu N utworzono wykop nr 18 o wy· 

miarach 3,7 x 6,5 m. Półziemianka miała kształt kwadratu (4 x 4 m), z korytarzem od strony 

wschodniej o szerokości 0,9 i zachowanej długości 1,2 m. Pośrodku spągowej części obiektu 

znajdowało się nieckowate zagłębienie o średnicy około 2,4 m, z kamiennym paleniskiem. 

Na podstawie znalezionej w pólziemiance ceramiki można przyjąć, że pochodzi ona z około 

połowy XI w. (faza D/E), jednak w górnej części wystąpiła ceramika młodsza- z 2 połowy 

XI-XII w., co niekoniecznie świadczy o długotrwałym użytkowaniu obiektu, raczej o wyko

rzystywaniu zagłębienia po nim jako np. śmietnika. Poza tym nadzorowano prace na zachod

nim stoku Góry Lecha (stok wału obronnego podgrodzia) podczas budowy platform ołtarzo

wych. Stwierdzono obecność nasypu (ponad 2 m), datowanego od około XIV do XX w., 

zalegającego na nasypie wczesnośredniowiecznego wału obronnego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie. Badania powinny być kontynuowane. 

osada wczesnośredniowieczna {XI-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową obwodnicy na krawędzi doliny 

Jeziora Winiary, przeprowadzone przez mgr. Czesława Strzyźewskiego (Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie), z udziałem mgr mgr Justyny Mizerki i Andrzeja Durasa. Fi
nansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 

Lustracja wykopów drogowych objęła odcinek 1,2 km. Prace archeologiczne prowadzono na 

obszarze 20 000 m2 -wykopaliskowo przebadano 900 m Z, pozostały teren sprawdzono son· 

ciażarni i powierzchniowo. 

W części wschodniej terenu, nad jeziorem Koszyk, odkryto fragment osady wczesnośre

dniowiecznej. Piętnaście z szesnastu obiektów znajdowało się w skupisku 57 x 28 m. Odsło

nięto je na trasach jezdnych obwodnicy, tylko jeden obiekt wystąpił w wykopie wodociągo

wym, w odległości ponad 90 m od skupiska. Wyróżniono 6 budowli naziemnych, wzniesio

nych w konstrukcji zrębowej Qedna z piwniczkami), 8 palenisk i 2 jamy. Znaleziono około 

2400 ułamków naczyń całkowicie obtaczanych, głównie szerokootworowych, zdobionych bru

zdami i żłobkami poziomymi, sporadycznie również ornamentami grzebykowymi, stempel

kowymi, nacięciami oraz żłobkami falistymi. Odkryto też noże, krzesiwo dwukabłąkowe, 

sztabkę gwoździowatą, gwóźdź, kościane szydła i igłę, osełkę kamienną, ułamki przęślika gli

nianego, polepę, zwęglone drewno ze ścian chat oraz kości bydła, świń, owiec-kóz, konia, 
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Grodzisk Mazowiecki, st. Xl , 
gro. loco, woj. warszawskie 

Grodzisko Dolne, st. 8, 
grn. loco, woj. rzeszowskie 

psa, tura i jelenia. Datuje się je od połowy XI do XII w. W warstwie przemieszanej znalezio
no część ćwieka żelaznego z XV-XVI w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Folskiego 
w Gnieźnie. 

Nie przewiduje się dalszych badań. 

patrz: neolit 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Pawła Rzeźnika (Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego}. Finansowane przez Uniwersytet Wrocławski. Przebadano po

wierzchnię 98 m2• 

Pozyskany materiał można datować na 2 połowę IX / l połowę X wieku. Grodzisko, 

położone w strategicznym punkcie względem doliny Odry, być może było strażnicą kontrolu
jącą trasę szlaku handlowego. 

grodzisko wczesnośredniowieczne (XII w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach od 8 do 27 lipca przez mgr. Kazimie

rza Grążawskiego (Muzeum w Brodnicy). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. 

Pierwszy sezon badań po 27 latach. Grodzisko o powierzchni l ha jest założeniem dwuczło

nowym. Na każdym członie wytyczono po jednym wykopie: na członie II, przy południowo

wschodnim odcinku wału, wykop V96 o wymiarach 4 x 2 x 5 m; w południowej części ko
tlinki przywałowej członu I - wykop 2/ 96. 

Człon l {gród właściwy), w kształcie elipsy, nieco spłaszczonej od strony południowej, ma 

wymiary mierzone od postawy wału około 60 x 70 m, co daje 3900 m2 powierzchni. Dookol

ny wał w miejscu swego wypiętrzenia ma około 5-6 m ponad poziom otaczającego grodzisko 

terenu; jego szerokość u podstawy wynosi około 25 m. Zagłębiony majdan o powierzchni 

1500 m\ w części środkowej jest nieznacznie wypiętrzony. Człon l, od południa oddzielony 

jest od członu II nieckowatym obniżeniem (dawna fosa) . Człon II ma kształt niemal regular

nego prostokąta o powierzchni 7000 m2
, jego wymiary u podstawy wału wynoszą 100 x 70 m. 

Zagłębiony majdan o powierzchni około 3500 m2 jest w części środkowej wypiętrzony na 

około 2m w stosunku do tzw. kotlinki przywałowej . Od strony południowej grodziska znaj

duje się niewielkie, nieckowate zaklęśnięcie terenu, stanowiące ślad po dawnej fosie, oddzie

lającej założenie obronne od rozległej osady podgrodowej. Największe deniwelacje w obrębie 

stanowisk występują między koroną wału a poziomem lustra wody w rzece (około 9-10). 
W wykopie 1/96 odkryto znacznej miąższości nawarstwienia kulturowe, sięgające maksy

malnie do 310 cm, zawierające niewielką ilość ruchomego materiału zabytkowego w postaci 
kilkudziesięciu fragmentów ceramiki. Wykop 2/ 96 ujawnił nawarstwienia kulturowe z ru
mowiskiem przepalonych drewnianych konstrukcji przekladkowych wału (15 prób- Quer

cus sp.) na powierzchni około 20 m2
• Wstępne datowanie stanowiska odnieść można do 2 

połowy XII w., jednak niewiełka ilość materialu zabytkowego oraz niemal zupełny brak po
konsumpcyjnych szczątków kostnych pozwalają domniemywać, że warownia miała charakter 

refugialny bądź też była krótko zasiedlona. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: paleolit 
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AZP 43-87/132 

obozowisko schyłkowopaleolityczne 

obozowisko mezolityczne 
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z późnej epoki brązu(?) - wczesnej 

epoki żelaza(?) 

osada wczesnośredniowieczna (VI wiek) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 28 sierpnia przez dr. hab. 

Sylwestra Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ i wójta gmi

ny Grodzisko Dolne. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 150m2
• 

Stwierdzono trzy fazy osadnictwa na stanowisku. Pierwsza, związana z paleolitem schył

kowym i mezolitem, reprezentowana jest przez pojedyncze wytwory krzemienne. Druga to 

osada grupy tamobrzeskiej - odkryto 8 niewielkich obiektów o bliżej nieokreślonym charak

terze gospodarczym. Najciekawsze okazały się materiały związane z okresem wczesnosłowiań

skim. Z 10 obiektów na szczególną uwagę zasługują 3 chaty z piecami w północno-zachod

nich narożnikach, ze śladami drewnianych konstrukcji ścian i z bogatym materiałem cera

micznym, datowanym na VI wiek. Pozostałe obiekty wczesnosłowiańskie o podobnej chro

nologii były niewielkimi jamami, prawdopodobnie o charakterze gospodarczym. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wy

niki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrod

ka Archeologicznego", t. XVIII, 1997. Badania będą kontynuowane. 
' ; '·· -1 '• .• ~.J':'IC..r--··,.._" .. ,•;.,_'1''-.·- .. ··-·-'."'• .. '~ .._•11" --~ .. 

osada wczesnośredniowieczna {X-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 8 sierpnia przez 

mgr. Antoniego Lubelczyka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. 

Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 220m2
• 

Pod humusem o miąższości od 20 do 40 cm srwierdzono miejscami obecność warstwy 

kulturowej oraz 5 obiektów. Pozyskano 364 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 

krzemień, 5 muszli ślimaka oraz kilkanaście kości zwierzęcych. Materiały te wystąpiły tylko 

w obiektach 1-4, o wymiarach kolejno: 400 x 250 cm, 215 x 200 cm, 320 x 180 cm, 190 x 

180 cm. Były to nieregularne jamy o miąższości 50-70 cm (obiekt 2 miał wyjątkowo miąż... 

szość l m), o ciemnoszarym wypełnisku z materiałem ceramicznym pozwalającym je datować 

na okres od X do XII w. Pozostałe obiekty- nr 5, o dzwonowatym przekroju, miąższości l m, 

i nr 6, o średnicy 80 cm i półkulistym przekroju - nie zawierały materiału datującego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wy

niki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrod
ka Archeologicznego", t. XVIII. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: okres nowożytny 

osada z wczesnego okresu halsztackiego (?) 

osada wczesnośredniowieczna {X-XI w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodębskiego (Podla
ska Ekspedycja Archeologiczna Instytutu Archeologii i Emologii Polskiej Akademii Nauk), 
z udziałem stażysty Dariusza Wacha. Finansowane przez PSOZ. Badania wykopaliskowe były 

kontynuacją prac prowadzonych w latach 1986-1992. W sezonie 1996 objęły powierzchnię 

ponad 1,5 ara. Przeprowadzono także rozpoznanie całego wału kemowego, oczyszczając na 

powierzchni 0,5 ha doły na ziemniaki (ponad 80) do głębokości około 2,5 m. 

Odsłonięto i wyeksplorowano 7 obiektów wczesnośredniowiecznych i jeden starożymy. 

Najciekawszym z nich była półziemianka, datowana wstępnie na X-XI w. Miała kształt czwo

rokątny o wymiarach 4 x 4 m, jej głębokość dochodziła do 80 cm. W narożniku północno

zachodnim znajdował się zbudowany z kamieni piec o konstrukcji najprawdopodobniej ko

pułowej, średnicy około 40-45 cm, głębokości od poziomu podłogi około 35-50 cm. Intere

sująca była także jama podłużna o wymiarach około 4,5 x 1,5 m, głębokości około 40 cm. 

W jej wypełnisku wystąpiły bardzo licznie przepalone kamienie oraz duża ilość materiału 

zabytkowego (kilkaset fragmentów ceramiki). W materiale tym przeważają fragmenty wyko

nanych na kole naczyń, zdobionych liniami falistymi w części górnej brzuśca i na szyjce. Ich 



wylewy były na ogół dość mocno wywinięte na zewnątrz, chociaż wystąpiły także naczynia 

o prosto zakończonych, lekko esowatych wylewach. W materiale masowym na uwagę zasłu

guje fragment naczynia o cechach ceramiki typu drohiczyńskiego. Miał on wydłużoną, wy

raźnie oddzieloną od brzuśca szyjkę, zdobioną ornamentem stempelkowym (brzusiec był 

zdobiony linią falistą). Tylko jeden obiekt z dziesięciu przebadanych w ostatnich 7 latach na 

terenie wału kernowego zamykającego osadę od północy może być datowany na okres starszy 

niż wczesne średniowiecze. Była to jama, najprawdopodobniej kształtu owalnego (w znacz.. 

nej mierze zniszczona przez dół na ziemniaki), o średnicy około l m i głębokości około 20 cm. 

Materiał ceramiczny, który w niej znaleziono, zbliżony był do znanego z najstarszej fazy uży

tkowania grodziska i osady- wstępnie można go datować na wczesny okres lateński. Oprócz 

ceramiki i polepy (ta ostatnia wystąpiła szczególnie licznie w jamie podłużnej; wiele fragmen

tów miało odciski konstrukcyjne) w sezonie 1996 znaleziono kilka interesujących zabytków 

wydzielonych, m.in. wykonaną z brązu szpilę, której główkę zdobiły ułożone na kształt krzyża 

okrągłe tarczki, oraz wykonany z gliny fragment głowy konia. 

''• -
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Hłomcza, st. l, 
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Iłża.Chwałowski Trakt, st. 21, 

gm. Iłża, woj. radomskie 

Jankawo Dolne, st. 20, 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego MI-VIII w.) 

grodzisko wczesnośredniowieczne (IX-poł. X w. i l poł. XI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. mgr 

Ryszarda Cędrowskiego, Antoniego Smolińskiego i Sławomira Żółkowskiego (PHU "AN
WIT' Warszawa). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 

Zadokumentowano strop zachowanych warstw kulturowych i naturalnych na części ob

wodu grodziska, głównie na obwodzie wału zewnętrznego, oraz wybrane partie majdanu. 

Zlokalizowano konstrukcje związane z bramą grodziska oraz konstrukcję związaną z przysta

nią rzeczną. Przeprowadzono również przekop sondażowy przez całe grodzisko, w wyniku 

czego wyróżniono następujące strefy grodziska i otoczenia: A - teren poza fortyfikacjami 

grodziska, B - fosę zewnętrzną, C - wał zewnętrzny, D - obszar pomiędzy wałem zewnętrz.. 

nym a wałem wewnętrznym, w tym D 
1 
-rów przy wale zewnętrznym, D

2 
- obszar pomiędzy 

rowem a fosą wewnętrzną, D
3

- zasypaną fosę przy wale wewnętrznym, E- zniwelowany wał 

wewnętrzny, E/ F- zabudowę na zniwelowanym wale wewnętrznym- krawędź majdanu, F

majdan. W przekopie natrafiono na kilka obiektów, w tym na konstrukcje drewniane. Stwier

dzono dwie fazy użytkowania obiektu: I faza- druga dekada XI w., II faza- zapewne lata 30. 

XI wieku. Wskazywał na to materiał zabytkowy związany ze strefą mazowiecką, bez wpływów 

ruskich. 

patrz: neolit 

patrz: późne średniowiecze 

lgm. Gniezno, woj. poznańskie 

~~~~~~g&~ag----------
JANUSZEWO, St. 4, 

gm. Susz, 

woj. elbląskie, 

AZP 25-52/4 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

osada wczesnośredniowieczna (XI-XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 11 października do 

11 listopada przez mgr. Zbigniewa Sawiekiego (Muzeum Zamkowe w Malborku). Finansowa

ne przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko położone jest na terenie dużego mezore

gionu zwanego Pojezierzem llawskim, na skraju wielkiej równiny sandrowej, rozciągającej się 

od Jeziora Jeziorak w kierunku zachodnim, w odległości 0,5 km na południowy zachód od 

Jeziora Januszewskiego i 1,3 na północny-wschód od wsi Januszewo, w terenie silnie pofalo

wanym, na powierzchni którego zalega słaba gleba piaszczysta o niewielkiej miąższości. Wyty

czono 5 niewielkich wykopów. Łącznie przebadano powierzchnię 27,5 m2
• 

Układ warstw na stanowisku wzdłuż północnej krawędzi piaśnicy był następujący: war

stwa wierzchnia - słaba gleba piaszczysta barwy ciemnoszarej, miąższość 20-40 cm; warstwa 

kulturowa - szary i jasnoszary piasek o miąższości od 10 do miejscami 60 cm; calec - czysty 

w 
N u 
w 

~ o 
z 
o 
w 

"" •V) 

w 
z 
V) 
w 
N 

~ 

213 



<:{ 
N 

~ 
UJ 

·N 
<:{ 
::..:: 
o 
0.. 
UJ 

214 

JARANTOWICE, st. 7, 
gm. Wąbrzeźno, 

woj. toruńskie, 

AZP 33-46/7 

JURÓW, st. l, 
gm. Jarczów, 
woj. zamojskie, 

AZP 95-92/1 

KALDUS, st. 3, 
gm. Chełmno, 

woj . toruńskie, 

AZP 33-41/3 

piasek wydmowy barwy jasnożółtej. Odkryto 6 obiektów o charakterze osadniczym. Ich wy

raźna koncentracja wystąpiła w północnej, przykrawędnej części stanowiska. Wykopy I i II 

założono w celu zadokumentowania i wyeksplorowania widocznych i częściowo zniszczonych 

obiektów nr l, 2, 3. Wykop lil założono w centralnej części żwirowni. Celem podstawowym 

było stwierdzenie, czy ta część stanowiska pozostała nienaruszona w okresie funkcjonowania 

piaskowni. Poczynione obserwacje wyraźnie wskazywały na wtórny charakter odsłoniętych 

nawarstwień. Wykop N wysunięty był najbardziej na wschód stanowiska. Założeniem było 

określenie charakteru i miąższości warstwy kulturowej w tym rejonie. W obrębie wykopu 

odkryto obiekt nr 6 z bogatym materiałem ceramicznym. Wykop V to niewielki sondaż 

usytuowany dalej na południe, u podstawy wzniesienia stanowiącego trzon właściwej piaśni

cy. Celem było określenie zasięgu stanowiska i charakteru warstwy kulturowej. 

Zdecydowanie najliczniejszą grupę zabytków stanowią fragmenty ceramiki- ogółem zna

leziono 626 fragmentów, które na podstawie obserwacji cech formalno-typologicznych zali

czyć należy do V GT. Na uwagę zasługuje odkrycie fragmentu żelaznego noża w obiekcie nr 3. 

Osobną kategorię zabytków stanowią przedmioty krzemienne (9 egzemplarzy). 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

osada wczesnośredniowieczna (2 połowa X-połowa XI w.) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur

rawskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 4,5 m2
• 

Prace miały na celu uściślenie danych na temat istniejących zagrożeń {głęboka orka) i sta

nu zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiałów pozwalających na do

kładniejsze datowanie nawarstwień. Wyeksplorowano 2 niewielkich rozmiarów obiekty osad

nicze, których lokalizacja na stanowisku była czytelna z powodu naruszenia ich głęboką or

ką. Były to jamy o średnicy około l m i miąższości dochodzącej do 40 cm. Z ich wypełnisk 

pozyskano łącznie 100 fragmentów ceramiki i przęślik gliniany. Materiały te wydatowano na 

okres od 2 polowy X do połowy. XI w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu. Badania zakończono. 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Ewę Banasiewicz i dr. 

hab. Irenę Kutyłowską (Katadra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu

blinie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. W południowej partii grodziska zało

żono rów sondażowy szerokości 1,5 m, podzielony na 3 wykopy badawcze o łącznej długości 

25 m. Ponadto wykonano 39 odwiertów, w tym 15 w południowej partii grodziska i 24 wzdłuż 
osi wschód-zachód w partii północnej. 

W wykopach uchwycono przebieg wału oraz rozpoznano nikłe ślady warstwy kulturowej 

na majdanie. Wał na południowym odcinku był zbudowany z pojedynczej konstrukcji skrzy

niowej, z przylegającym od wewnątrz budynkiem mieszkalnym, datowanym licznymi zabytka

mi ruchomymi na XII-połowę XIII w. Z nawarstwień w odwiertach wynika, że wał nie był na 

całym obwodzie jednolity- najszerszy był od strony wysoczyzny, tj. od południowego zacho

du, natomiast węższy po stronie południowej i wschodniej, gdzie z jego konstrukcjami prze

wiązana była zabudowa przywałowa. Grodzisko jest mocno zniszczone stałą orką, tak że z na

sypów wałów i z reliktów zabudowy przywałowej zachowała się najczęściej warstwa miąższości 

20-40 cm. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie, dokumentacja 

w PSOZ w Zamościu. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowo
wschodniej", t. II, 1997. Badania powinny być kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez dr. Wojciecha Chu

dziaka (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Fi

nansowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (Program" 1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskie

go"). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 100m2• 

--------



Kanie, 
gm. Brwinów, woj. warszawskie 

Karc:yn, st. 32, 
gm. Kruszwica, woj. bydgoskie 

K.arayn, st. 40, 
gm. Kruszwica, woj. bydgoskie 

KĘDZIERZYN, st. la, 
gm. Bielsk, 
woj. płockie, 

AZP 47-54/60 

I
KLE)NOWO, st. 2, 
gm. Braniewo, 
woj. elbląslcie, 
AZP ll-54/16 

Badania miały na celu zweryfikowanie hipotezy o istnieniu na stanowisku pozostałości 
romańskiej architektury murowanej . Odsłonięto skomplikowany układ stratygraficzny o miąż.. 
szości dochodzącej do 280 cm, który chronologicznie zawierał się pomiędzy neolitem (kultura 

pucharów lejkowatych), kulturą łużycką i wczesnym średniowieczem. W części wyeksploro

wanych wykopów potwierdzono występowanie pozostałości romańskiej architektury muro

wanej . Inwentarz ruchomy to przede wszystkim ceramika, a także niewielka ilość zabytków 

wydzielonych, wykonanych z metalu, kości i poroża. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna (IX-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez mgr. Andrzeja Tu

cholskiego (PSOZ Płock). Finansowane przez Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa w 

Warszawie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zostało odkryte w trakcie przedinwestycyj

nych badań powierzchniowych (budowa gazociągu Bronowo-Zalesie - Sierpc). W sezonie 

1996 przebadano powierzchnię 350m2• 

Odkryto 5 obiektów pozbawionych kontekstu stratygraficznego. Obecny strop wypełni

ska przykrywała przemieszana orką pierwotna warstwa kulturowa. W niektórych partiach 

wykopu istniała możliwość wydzielania dwóch warstw, niemniej obie one nosiły znamiona 

warstw przemieszanych - przyjąć zatem należy, że stanowisko uległo daleko idącemu misz

czeniu. W wykopie nr l wystąpiły liczne fragmenty ceramiki ręcznie lepionej, datowane na 

przełom VIII i IX wieku. Obiekt nr 2 (ziemianka lub półziemianka), z paleniskiem w północ

no-zachodnim narożniku, datowany jest na przełom X i XI wieku. Pozostałe obiekty to: obiekt 

nr 3 -jama śmietniskowa, obiekt nr 4 - jama typu produkcyjnego, obiekt nr 5- ziemianka (?) 
lub piwnica (?). Z eksploracji całości warstwy kulturowej w obrębie wykopu pozyskano dużą 

ilość ceramiki, w tym kilka naczyń zachowanych w całości, co umożliwiło dokładne datowa

nie osady i wyodrębnienie faz jej użytkowania. Ponadto w obiektach odkryto dużą ilość ma· 

teriału organicznego, w tym: kościane szydło, kościaną szpilę z otworem w główce, kościany 

przekłuwacz i rylec oraz przęślik gliniany i żelazny nożyk. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Plocku. Badania zakończono. 

osada wczesnośredniowieczna (XI-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 sierpnia do 15 wrze
śnia przez mgr. Zbigniewa Sawiekiego (Muzeum Zamkowe w Malborku). Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko leży w odległości około 50 m na południowy za
chód od zabudowań wsi Klejnowo, na piaszczystym wyniesieniu, w odległości około 1,8 km 
od brzegu Zalewu Wiślanego. Położenie topograficzne to krawędź piaszczystej wydmy, po
wstałej w czasach kształtowania się linii brzegowej zalewu. W części północnej żwirowni, przy 

krawędzi obrywu piaśnicy, założono 2 niewielkie wykopy. Przebadano powierzchnię 19m2
• 

Układ warstw w przebadanej części przedstawiał się następująco: l) humu·s - jednolity, 

zbity, ciemnoszary; 2) warstwa kulturowa - szara, jasnoszara, silnie spiaszczona, z bogatą 

zawartością pochodzenia antropogenicznego; 3) - piasek lub żwirek barwy żółtej. Mimo 

szczupłych rozmiarów wykopów odkryto 5 obiektów o charakterze osadniczym, z bogatym 

materiałem zabytkowym. Ogółem pozyskano 1475 fragmentów ceramiki naczyniowej wyko

nanej na kole OT III, IV, V, z czego 794 ułamki maleziono w obiektach, a 681 w warstwie 

kulturowej. Z zabytków wydzielonych na uwagę zasługują: fragment brązowej sprzączki do 

pasa, żelazny grocik z tulejką, sztabka żelazna, niewielkie amorficzne ułamki bursztynu, frag-
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Kobielice, st. l, 
gm. Zaknewo, woj. włocławskie 

KOŁODZIEJE, st. l, 
gm. Prabuty, 

woj. elbląskie, 

AZP 25-49/21 

~l ' l o l ·-·· - u ~ l •• l • 

KOSZALIN·Kawi Łęg, st. 59, 
AZP 14-21/59 

st. 27, 

AZP 14-21/20 

ment osełki kamiennej, 5 ułamków krzemiennych. Z obiektów nr l, 2, 4 wydobyto duże 
fragmenty kości zwierzęcych, a także liczne szczątki rybie w postaci kręgów, ości i łusek. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zamkowym w Malborku. 

Badania nie będą kontynuowane. 
, ~ -~'- ... -.-7 .. r~: .. ·. . . 

patrz: neolit 

grodzisko wczesnośredniowieczne {X-XI w.) 

Weryfikacyjno-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 do 

22 maja przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mi

kołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Pierw

szy sezon badań. 

Badania prowadzone w ramach programu "Adalbertus" objęły 22 m2 powierzchni- zało

żono 6 sondaży usytuowanych po osi północny wschód-poludniowy zachód oraz 16 odwier

tów prostopadłych do wykopów sondażowych. 

W wyniku badań możliwe stało się określenie funkcji i chronologii obiektu, jak również 

przeprowadzenie wstępnej rekonstrukcji zabudowy wnętrza grodziska. Stwierdzono relikty 

zabudowy typu półziemiankowego, zapewne mieszkalnej, skupiającej się wzdłuż podkowia

stego wału; jedynie od pólnocnego zachodu istniała przerwa w ciągu zabudowy- można się 

liczyć z istnieniem tutaj wjazdu na teren grodu. Wał grodziska, słabo czytelny, został wyrażnie 

ścięty w trakcie prac niwelacyjnych. Fosa odcinająca południową część półwyspu w poważ

nym stopniu uległa spłyceniu wskutek zaorywania i naturalnych procesów stokowych. W świe

tle analizy materiału zabytkowego zabudowa użytkowana była w ciągu jednej fazy osadniczej 

{X-X/ XI w.), po tym okresie gród uległ zniszczeniu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK 

w Toruniu. Badania nie będą kontynuowane. 

domniemane grodzisko lub osada przedlokacyjna - weryfikacja negatywna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 13 września przez 

mgr. Ignacego Skrzypka (Muzeum Okręgowe w Koszalinie), z udziałem mgr Jolanty Ilkie

wicz. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Założono 16 wykopów sondażowych o zróżnicowanych wymiarach. Łącznie przebadano 

powierzchnię około 500m2
• Wykopy eksplorowano na głębokość od 0,80 do l m. 

Asumpt do badań w obrębie dolnego biegu rzeki Dzierżecinki, bezpośrednio za osiedlem 

mieszkaniowym "Bosmańska", dała formułowana od lat przed historyków średniowiecza teza, 

że na północ od lokowanego w 1266 r. miasta Koszalina mogą znajdować się pozostalości 
przedlokacyjnego grodu lub osady, która wymieniona została w przywileju nadanym Koszali
nowi w 1214 r. przez księcia zachodniopomorskiego Bogusława II. W trakcie prospekcji po

wierzchniowej AZP w 1982 r. po obydwu stronach rzeki odkryto 9 stanowisk z materiałem 

wczesnośredniowiecznym, przy czym na stanowisku nr 59 znaleziono 30 fragmentów naczyń 
datowanych na X-XI wiek. Badania na tym stanowisku podjęto w 1996 r. ze względu na fakt, 

że teren ten przeznaczony został pod budownictwo jednorodzinne. W wykopach zarejestro
wano na głębokości 0,15-0,20 m warstwę humusu ornego, pod którą zalegała zbita warstwa 

żółtej, plastycznej gliny, stanowiąca dla całego stanowiska naturalną warstwę calcową. Nie 

odnotowano warstwy kułturowej ani ceramiki wczesnośredniowiecznej, poza trzema frag

mentami oraz ułamkami naczyń późnośredniowiecznych znalezionymi na powierzchni. Tym 

samym hipoteza o zlokalizowaniu na tym terenie grodu przedlokacyjnego lub osady nie zo

stała potwierdzona. Badania nie będą kontynuowane. 

zabudowa klasztorna cysterek i zamek biskupów kamieńskich (wczesne średniowie
cze- okres nowożytny (XIII-XVI-XX w.) 

Badania archeologiczno-architektonicze, przeprowadzone przez mgr. inż. arch. Andrzeja 

Fijałkowskiego, mgr. mgr. Franciszka Lachowicza, Henryka Janochę i]erzego Kalickiego (PSOZ 

Koszalin, AKANT Sp. z o.o. Dokumentacja i Konserwacja Zabytków Warszawa, Dział Ar

cheologiczny Muzeum Okręgowego w Koszalinie). Stanowisko badane było w latach 1968, 
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Koszanowo, st. 4, 

gm. Pniewy, woj. poznańskie 

KOźLIKI, st. 3, 
gm. Bielsk Podlaski, 

woj. białostockie, 

AZP 42-88/8 

1970, 1992, 1995. W sezonie 1996 kontynuowano prace przy ścianach fundamentowych 

kaplicy zamkowej (obecnie cerkiew) zbudowanej na ruinach klasztoru cysterek, realizując je 

w poszerzonych i pogłębionych wykopach z 1995 roku. 

W wykopie nr XI po usunięciu opaski z drobnych kamieni polnych odsłonięto zbudowa

ny z dużych głazów kamiennych mur fundamentowy południowej ściany kościoła, a zarazem 

i pierwszego poziomu kościoła zamkowego, oraz potężne fundamenty kamienne sześciu przy

pór. W odległości prawie 4 metrów w kierunku południowym odsłonięto strop zachowane

go muru fundamentowego (równoległego do osi kościoła) zbudowanego z dużych głazów 

kamiennych, najprawdopodobniej resztkę fundamentu jednej z budowli klasztornych cyste

rek. W wykopie tym wystąpiły przemieszane ułamki naczyń z różnych okresów chronologicz

nych - od siwaków (XIII/XIV w.) do nowożytnych, a nawet współczesnych ceglastych i ka

mionkowych. W wykopie X, założonym od strony wschodniej kościoła, odsłonięto ceglane 

mury związane z zabudową prezbiterium, obecnie nieistniejącego, które wymagają dalszego 

rozpoznania. Z ruchomych materiałów zabytkowych w przemieszaniu wystąpiła ceramika 

oraz fragmenty kształtek ceglanych. Wykop VII był badany do głębokości około 1,2 m. Na 

całej jego długości (równej długości obecnego kościoła) odsłonięto posadzkę z cegieł gotyc

kich ułożonych we wzór jodełki oraz fragment północnej ściany fundamentowej kościoła, 

zbudowanej z potężnych głazów kamiennych. Z ruchomych materiałów zabytkowych, podob

nie jak w poprzednich wykopach, wystąpiły ułamki średniowiecznej ceramiki siwej oraz póź

nośredniowiecznej i nowożytnej ceglastej, a także ułamki kształtek ceglanych. Wykop IX po

większono na szerokość całego kościoła od strony zachodniej , po obu stronach wejścia. Od

słonięto w nim ślady starszych murów kamiennych biegnących w kierunku zachodnim, tj. w 

kierunku obecnej ulicy Mickiewicza, które mogą się wiązać ze starszą zabudową klasztorną 

(XIII-XIV w.). Tu również wystąpiły ułamki różnych chronologicznie naczyń (siwaki, cerami

ka ceglasta, kamionka), a z cegieł fragmenty kształtek. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury kręgu leśnego i ceramiki grzebykowo-dołkowej (neolit) 

osada z wczesnej epoki brązu 

osada wczesnośredniowieczna 

cmentarzysko kurhanowe z wczesnego średniowiecza 

cmentarzysko nowożytne (XV-XVIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodęb

skiego. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano około 100 m2 powierz

chni. 

Zbadano 21 grobów szkieletowych. Wszystkie pochówki ułożone były na wznak, głowami 

na zachód, z rękami ułożonymi wzdłuż tułowia lub skrzyżowanymi w okolicy bioder. W trzech 

jamach grobowych natrafiono na pozostałości konstrukcji drewnianych, stanowiących reszt
ki trumien łub ścian i przykrycia wykonanego z desek. Głębokość jam wynosiła maksymal

nie 100 cm, zaś w przypadku grobów dziecięcych nie przekraczała 50 cm od powierzchni 

ziemi. Brakjakiegokolwiek wyposażenia w jamach uniemożliwia dokładne wydatowanie okre

su użytkowania cmentarza - zmarłych pochowano przypuszczalnie pomiędzy wiekiem XV 

a XVIII. Oprócz grobów na przebadanym terenie wystąpiło kilka jam osadniczych, zawierają

cych materiał wczesnośredniowieczny oraz pradziejowy. Były to w większości niewielkie obiekty 

o kształtach w przybliżeniu okrągłych, których głębokość wahała się pomiędzy 20 a 100 cm. 

W materiale wczesnośredniowiecznym (około 400 fragmentów) przeważały naczynia wyko

nane ręcznie, z domieszką ducznia, barwy brunatnej przechodzącej w brązową, często plami

ste, dobrze wypalone. Wylewy zakończone były prosto, zaś pozbawione ornamentu brzuśce 

były tylko minimalnie wygięte. Materiał starożytny to w głównej mierze krzemienie (ponad 

180 sztuk, z czego około 20% to narzędzia) oraz ceramika (około 100 fragmentów). W mate

riale ceramicznym wyróżniono kilkanaście fragmentów sztrychcwanych oraz kilka kawałków 

z powierzchnią chropowaconą. Wystąpiły także fragmenty wykonane z bardzo dobrze wyro

bionej gliny, z drobną domieszką, o powierzchni doskonale wygładzonej, barwy jasnobrązo

wej. Ostro profilo~any brzusiec zdobiony był ornamentem paznokciowym. Tegoroczne ba-
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Krajnik Górny, st. 30, 
gm. Chojna, woj. szczecińskie 

Kraków·Bieianów, st. 8 

Kraków-Bieianów, st. st. 11, 12 

dania pozwalają wydzielić co najmniej 4 fazy użytkowania stanowiska: I) starożytną, związaną 

z kulturami kręgu leśnego i kulturą ceramiki grzebykowo-dołkowej, II) wczesnośredniowieczną, 

związaną z powstaniem osady w starszych fazach tego okresu, III) średniowieczną, ze śladami 

osadnictwa z przełomu wczesnego średniowiecza i średniowiecza, IV) nowożytną, z której 

pochodzi cmentarzysko związane z użytkowaniem cerkwi. 

Czas, w którym usypano 4 kopce ("kurhany") oraz ich funkcja pozostaną do chwili prze

prowadzenia badań wykopaliskowych przynajmniej jednego z nich w sferze hipotez. 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 
~~ '- .. _..,., -7 1-,l'. r ·:.-··.-;- ";J 7\•,.-.... , ·l>,•.•• •• '.··n;:·-~r,·,·,· -.,. . 

Kraków·Kurdwanów, st. 9 patrz: neolit 
-'.. ' ;-, ,- _"'._._, l l--· l ,•_ • - - • 

patrz: wczesna epoka żelaza 

Kraków.()lszani.ca, st. st. 16, 17 patrz: neolit 
1 11 '· ;: l • ._ J Jl t.·r;-'••. 

11
1- -, 1 ~':~L' 0 T~·, • .,,. r. 1,"1

1 1--·'7 10 r:: ~ .. • 

Kraków·Riąka, st. l patrz: środkowa i późna epoka brązu 
l - = T • ...r - ,•' "-; -, ' •o. l l ł ,· l o • • ), o 'r \ ' ' 

KRAKÓW-Stare Miasto, st. l, 

AZP 102-56/5 

Kraków-Stare Miasto, st. 2 

obozowisko paleolityczne 

ślad osadnictwa kultur wstęgowych (neolit) 

osada kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu - okres halsztacki) 

osada kultury lateńskiej (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna (koniec VIII-pol. IX w.) 

podgrodzie wczesnośredniowieczne .,Okół" (IX-XIII w.) 

miasto lokacyjne późnośredniowieczne i nowożytne (XN-:XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od stycznia do grudnia 

przez mgr. Emila Zeitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 

Archeologiczne w Krakowie. Badaniami objęto wykopy budowlane i instalacyjne położone 

m.in. przy Kanoniczej 18, pl. św. Marii Magdaleny (d. Wita Stwosza), Poselskiej 15 i 21, 
Grodzkiej 21, 23, 25, 27 i 29. 

Rozpoznano i zadokumentowano nawarstwienia kulturowe z wczesnego i późnego śred

niowiecza, poziomy użytkowe o nawierzchni utwardzonej kamieniami lub tłuczniem (m.in. 

relikty 8 bruków ul. Grodzkiej) oraz nawarstwienia o charakterze niwelacyjnym, pochodzące 

głównie z czasów nowożytnych- utwory te są powiązane z wczesnośredniowiecznym podgro

dziem obronnym Okół oraz z miastem średniowiecznym, lokowanym na tym terenie w po

czątkach XIV w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

. '- ' ' • ,'· '- ' 'l , - " ' ' _, ' ' ' '' . ' 

KRAKÓW-Tyniec, st. 2, 
AZP 103-55/18 

osada neolityczna. 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu -wczesna epoka żelaza) 

osada z młodszego okresu przedrzymskiego 

zespół klasztorny benedyktynów z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz 

czasów nowożytnych (XI-XVIII w.) z cmentarzem, romańskim i gotyckim kościołem oraz 

zabudową gospodarczą 



- - l . • 11 =" ,-

KRAKÓW-Wesoła, st. 16, 

AZP 102-56/37 

Badania systematyczne i ratownicze, przeprowadzone w okresie od stycznia do grudnia 

przez prof. dr. Kazimierza Radwańskiego i mgr. Emila Zeitza (Muzeum Archeologiczne w Kra

kowie i ARCHEO - Działalność Archeologiczno-Konserwatorska K. Kruczek). Finansowa

ne przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Ministerstwo Kultury i Sztuki (Program 

"1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego) . Drugi sezon badań. Badaniami ratowniczymi objęto 

wykopy instalacyjne na zewnętrznym dziedzińcu gospodarczym i na południowych stokach 

wzgórza klasztornego. Prace wykopaliskowe prowadzono we wnętrzu wschodniego skrzydła 

klasztoru (tzw. Biblioteka-Szkoła) oraz na zewnętrznym dziedzińcu gospodarczym (rejon tzw. 

Starostwa i przy barokowej studni). Łącznie przebadano powierzchnię 270m2• 

Rozpoznano pozostałości wczesnogotyckich (lub późnoromańskich) murów wschodnie

go skrzydła klasztoru (prawdopodobnie z połowy XIII w.), relikty zabudowań klasztornych 

z późnego średniowiecza (XV -XVI w.), dostawionych do gotyckiego muru obronnego na 

kulminacji wzgórza, mury obiektów barokowych (XVII-XVIII w.), ponadto dwie linie gotyc

kich murów obronnych, z których starsza (koniec XIIIlub początek XIV w.) była zlokalizowa

na u podnóża wzgórza klasztornego, młodsza zaś (prawdopodobnie z XV w.) znajdowała się 

na kulminacji wzgórza. Jej relikty zachowane są pod południową ścianą barokowej "Bibliote

ki-Szkoły" oraz po zachodniej stronie zewnętrznego dziedzińca gospodarczego. Z fortyfikacji 

wczesnogotyckich, uważanych dotąd za umocnienia z czasów wojen szwedzkich lub konfede

racji barskiej (XVII lub XVIII w.), zachowały się dwie półkoliste baszty oraz mur kurtynowy 

o długości ponad 30 m. Były one dowiązane do skał wapiennych u podnóża zachodnich, 

urwistych stoków wzgórza klasztornego. Zbadano relikty budowli (wczesnogotyckich?) istnie

jących przed powstaniem fortyfikacji obronnych na kulminacji wzgórza klasztornego - ich 

pozostałością jest półkolista ława fundamentowa z łamanych kamieni wapiennych, kostki 

romańskiej i pojedynczych cegieł, którą uchwycono we wnętrzu "Biblioteki-Szkoły", a także 

narożnik fundamentów bliżej nieokreślonej budowli (kamiennej?), znajdującej się na terenie 

domniemanych zabudowań "Starostwa" w zachodniej części opactwa. Zadokumentowano 

również zasypisko tzw. rowu grodowego z XIII w. w południowo-wschodniej części klasztoru 

romańskiego (rozpoznanego przez G. Leńczyka w latach 1950-1951). Obiekt, którego inter

pretacja nie jest w tej chwili możliwa, powstał w okresie istnienia klasztoru - w czasie jego 

likwidacji do nasypów dostały się liczne kostki wapienne z przebudowy murów klasztornych 

oraz ceramika kultuty łużyckiej i liczne zabytki wczesnośredniowieczne. Zarejestrowano fun

damenty barokowej zabudowy na terenie tzw. dolnego ogrodu klasztornego oraz na połu

dniowych stokach wzgórza klasztornego. Relikty dwóch równoległych murów, które przebie

gały ukośnie przez urwiste stoki, były prawdopodobnie pozostałością chodnika dla obrońców, 

który osłaniał dojście z fortyfikacji obronnych we wnętrzu klasztoru do fortyfikacji u podnó

ża wzniesienia. Badania pozwoliły ustalić, iż studnia usytuowana w południowo-wschodniej 

części zewnętrznego dziedzińca jest obiektem nowożytnym, wykopanym lub całkowicie prze

budowanym w XVIII w. W zasypisku jej szerokiego wykopu budowlanego znaleziono liczne 

romańskie kosrki wapienne, które mogą sugerować istnienie starszej, być może romańskiej 

fazy tego obiektu. Stwierdzono nawarstwienia kulturowe z wczesnego i późnego średniowie
cza, ślady poziomów użytkowych i budowlanych (w tym także powiązanych z klasztorem ro

mańskim i gotyckim) oraz nasypy z XVII i XVIII w., pochodzące z porządkowania terenu po 

zakończeniu barokowej przebudowy opactwa, a także z usuwania zniszczeń spowodowanych 

działaniami obronnymi w okresie konfederacji barskiej. Odkryto relikty jam gospodarczych 

i obiektów półziemiankowych z wczesnego i późnego średniowiecza oraz z czasów prahisto

rycznych, ślady gotyckich budowli naziemnych o konstrukcji słupowej oraz resztki średnio

wiecznych pieców glinianych i ceglanych. Wśród pozyskanych zabytków znalazły się: ceramika, 

kafle renesansowe i barokowe, kości zwierzęce, polepa i ułamki przedmiotów metalowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

ślad osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpły

wów rzymskich) 

osada wczesno- i późnośredniowieczna (XII-XV w.) 

nawarstwienia nowożytne (XX w.) 
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KRAŚNIK-Stare Miasto, 
ul. Wesoła, 

gm. loco, 

woj. lubelskie, 

AZP 84-78/-

Kruszwica, st. 7, 
gm. loco, woj. bydgoskie 

Kucerz, st. 12, 

KUROWO, st. st. 4, 5, 6, 

gm. Gozdowo, 

woj. płockie, 

AZP 45-53/30, 51, 52 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez 

mgr. Emila Zeitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Ar

cheologiczne w Krakowie. Badania prowadzono w wykopach kanalizacyjnych w ogrodach 

po południowej i wschodniej stronie pałacu Pusłowskich (ul. Westerplatte 10). 

Stwierdzono warstwę kulturową i obiekty ziemne Gamy, palenisko, relikt glinianego pie

ca) ze schyłku wczesnego średniowiecza i z okresu późnośredniowiecznego, a także serię no

wożytnych nawarstwień (głównie o charakterze nasypowym), powiązanych z okresem porząd

kowania przedpola fortyfikacji Krakowa i zakładania Plant w XX w. Nie znaleziono obiek

tów architektonicznych, będących śladem ewentualnej zabudowy przedmieścia Wesoła w póź

nych fazach średniowiecza i w czasach nowożytnych. Odkryte relikty osadnictwa z )Cll-XIV w. 

można prawdopodobnie łączyć z funkcjonowaniem przedlokacyjnej osady przy romańskim 

kościele św. Mikołaja, a także z osadnictwem krakowskiego przedmieścia Wesoła. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

osada wczesnośredniowieczna (IX-X w.) 

ślady osadnictwa i późnośredniowiecznego (XIV /XV w.) 

ślady osadnictwa nowożytnego (XVII-XV1ll w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z przypadkowym odkryciem w wykopie 

na instalację wodną, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Wichrawskiego (Muzeum Regio

nalne w Kraśniku). 

Na głębokości 130 cm wystąpiła warstwa ubitej polepy o grubości 3-4 cm. Uchwycono ją 

na odcinku 90 cm, prawdopodobnie w partii środkowej (obrzeża obiektu zostały zniszczone 

przez wcześniejsze wkopy instalacyjne). Na warstwie polepy zalegały duże fragmenty trzech 

naczyń górą obtaczanych, z ornamentem dookolnej linii falistej. W wypełnisku wystąpiły 

kości zwierzęce, rozkruszone, drobne kamienie granitowe i polepa konstrukcyjna z odciska

mi prętów. Na podstawie ceramiki obiekt - prawdopodobnie chatę nieznacznie wkopaną 

w lessowy calec, o lekkiej konstrukcji plecionkowej- można datować na 2 połowę IX-począ
tek X w. Obiekt wyeksplorowano częściowo, ponieważ nie można było poszerzyć wykopu ze 

względu na jego usytuowanie pod nawierzchnią asfaltową. Na dalszym odcinku wykopu, 

w warstwach niwelacyjnych, wystąpiły przemieszane fragmenty naczyń z XIV /XV-XIX w. oraz 

kafle z zieloną po lewą, o reliefowej ornamentyce roślinno-geometrycznej, z XVII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kraśniku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada z okresu neolitu/ wczesnej epoki brązu 

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - starszy okres wpływów 

rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna (VII-X, XII-XIII w.) 

cmentarzysko rzędowe wczesnośredniowieczne (X-XIII w.) 

osada późnośredniowieczna (XIII-XV w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego, prze

prowadzone w październiku i listopadzie przez mgr. Błażeja Muzolfa -st. 4, 5 i mgr. Piotra 

Papiernika- st. 6 (Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego w Ło

dzi). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Przebadano łącznie 34 ary powierzchni. 



Kurów, st. l, 
gm. Wieluń, woj. sieradzkie 

Kwidzyń..Stare Miasto, st. 3, 
gm. loco, woj. elbląskie 

KWIETNIEWO, st. 2, 

gm. Rychliki, 

woj. elbląskie, 

AZP 20-51/24 

Na st. 4 odkryto 113 obiektów archeologicznych, w tym 60 grobów szkieletowych oraz 

53 jamy (paleniska i dołki posłupowe). Epokę kamienia reprezentowało kilka wyrobów krze

miennych o bliżej nieustałonej chronologii. Stwierdzono też mało charakterystyczne mate

riały kułtury łużyckiej z okresu halsztackiego. Najważniejsze odkrycia dotyczyły średniowiecza. 

Odsłonięto znaczną partię rzędowego cmentarzyska szkieletowego, z grobami w obstawie ka

miennej i bez obstawy. Wydzielono 7 rzędów grobów usytuowanych na linii północnywschód

południowy zachód. Głowy szkieletów w zdecydowanej większości skierowane były na pół

nocny zachód (zapewne kobiece - analizy antropologiczne w toku), rzadziej na południowy 

wschód (męskie?). Najprawdopodobniej przewagę mają pochówki kobiece - na wyposażenie 

grobów składały się dużych rozmiarów brązowe i srebrne kabłączki skroniowe, głównie typu 

II wg K. Musianowicz, nożyki żelazne, krzesiwo, sprzączka, pierścionki blaszane z brązu, ko

lie paciorków oraz "dmuchana", brązowa bransoleta o formie, do której brak analogii. Mate

riały pozwalają datować cmentarzysko na X-XIII w. Nie można wykluczyć, że w obrębie cmen

tarzyska znajdowały się 3 niewielkie ziemne kurhany, zniwelowane dawno temu. Pod do

mniemanymi nasypami kryły się znacznej wielkości jamy grobowe w starannych obudowach 

kamiennych. Z cmentarzyskiem sąsiadowała osada -wyróżniono 3 fazy jej funkcjonowania: 

VII-X, XII-XIII i XN-XV aż po XVl w. Można sądzić, że st. 4 kryje być może jedno z cen

trów zabudowy średniowiecznej wsi, które następnie przesunęło się bardziej na północ, na 

teren obecnego Kurowa. Na st. 5 odsłonięto 35 obiektów, w tym 6 palenisk zagłębionych 

w podłoże, ze skupiskami kamieni, oraz kilkanaście jam i rozproszonych dołków posłupo

wych. Materiał ceramiczny wskazuje, że mamy tu do czynienia z osadnictwem wielokulturo

wym: kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, prawdopodobnie kulrury przeworskiej z okre

su przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich oraz średniowiecznym, przy czym 

ostatni poziom chronologiczny należy rozbić na dwie fazy: VII-X w. i XII-XIV w. Materiał, 

silnie rozdrobniony, nie pozwalał na odtworzenie form naczyń, z wyjątkiem jednego naczy

nia z VII/VIII w. Na st. 6 odkryto 26 obiektów w postaci jam i dołków posłupowych. Silnie 

rozdrobniony, nieliczny i mało charakterystyczny materiał ceramiczny utrudniał precyzyjne 

określenie ich funkcji i przypisanie kulturowe. Należy się liczyć z obecnością materiałów kultu

ry łużyckiej z okresu halsztackiego (i tylko z nimi można wiązać niektóre obiekty) oraz kultury 

przeworskiej . Zabytki średniowieczne pochodzą z XIII-XV w. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: okres nowożytny 

ślad osadnictwa kułtury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

ślad osadnictwa kułtury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

grodzisko wczesnośredniowieczne (X-XIII w.) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w ramach programu "Adalbertus" w dniach 

od 2 lipca do 12 sierpnia przez dr. hab. Przemysława Urbańczyka (Instytut Archeologii i Etno

logii PAN w Warszawie). Finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. 

W części centralnej grodziska założono wykop nr l (75 x l m), który przecinał oba wały 

(główny zachodni i domniemany wschodni) wraz z majdanem oraz fosę. Niewielki wykop 

o wymiarach 3 x l m założono przy oczku wodnym, które znajduje s ię kilkanaście metrów na 

wschód od założenia obronnego. Ponadto otwarto 2 niewielkie wykopy o wymiarach l x l m 

(nr 2) i 5 x l m (nr 3) u podnóża południowego stoku wzgórza, na którym znajduje się 

grodzisko. Badania wykopaliskowe zostały uzupełnione odwiertami, które wykonano we 

wschodniej części grodziska, obejmując nimi fragment majdanu, wał wschodni oraz obniże

nie w okolicy oczka wodnego. Łącznie przebadano powierzchnię l ara. 

Grodzisko ma kształt owalny. Majdan ma wymiary: północ-południe około 62,5 m; 

wschód-zachód- około 42 m. Umocnienia obronne grodu zostały dość mocno zniszczone. 

Najlepiej czytelne są one od strony zachodniej, gdzie zachowały się relikty głównego wału, 

fosa oraz fragment niewielkiego wału zewnętrznego. Od strony wschodniej istniał wał zapo

rowy, który został zniwelowany. Od strony wschodniej, przy południowym zboczu cypla, na 
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którym posadowione jest grodzisko, znajdowała się też droga dojazdowa. Na majdanie gro

du, który ma w większości powierzchnię płaską, znajdują się dwa niewielkie wzniesienia, 

będące prawdopodobnie pozostałościami po istniejących tam wieżach obronnych. Rozpo

znano częściowo umocnienia obronne grodu. Na plateau grodziska odkryto 20 obiektów

jam. Cztery z nich nie zawierały żadnego materiału; tylko osiem miało większe rozmiary (6, 

7, 9, 10, 13, 17, 19, 20) i zawierało więcej niż kilka fragmentów naczyń. Pozostałe obiekty 

wydzielono na podstawie w miarę czytelnych zarysów w planie. Często w ich stropie występo

wały warstwy niedużych kamieni. Zawierały one nieliczne fragmenty ceramiki. 

Wały zachodnie. Podstawa głównego wału miała szerokość około 7 m (wykop l). wał 

zachował się do wysokości 1,6 m. W profilu widoczne były relikty spalonej, drewnianej kon

strukcji, prawdopodobnie rusztowej. W jej wypełnisku odkryto fragment naczynia wykona

nego na kole, datowanego na X/XI w. 

Obiekt nr 6 - w profilu miał kształt podwójnej niecki. W jego dolnej partii wystąpiły 

Liczne kamienie, przypuszczalnie ze zniszczonej konstrukcji wału obronnego z fazy datowanej 

na wczesną epokę żelaza. Sam obiekt jest prawdopodobnie pozostałością półziemianki po

chodzącej również z tego okresu. Odkryto w nim kilkanaście fragmentów ceramiki z wcze

snej epoki żelaza oraz jeden fragment ceramiki wykonanej na kole z fazy wczesnośrednio

wiecznej grodziska. 

Obiekt nr 7- nieregularna, kolista w planie jama, w profilu mająca kształt niecki z płaskim 

dnem. Odkryty w niej materiał zabytkowy to kilkadziesiąt fragmentów ceramiki Lepionej 

ręcznie oraz jedno naczynie całe. Zabytki wystąpiły głównie w części środkowej wypełniska 

jamy. Materiał ten pochodzi zarówno z wczesnej epoki żelaza, jak i z okresu wpływów rzymskich. 

Obiekt nr 9 - obiekt miał w planie nieregularny zarys, nieznacznie wyróżniający się od 

otoczenia niewielkiej miąższości wypełniskiem. W obrębie zarysu odkryto kilkadziesiąt frag

mentów ceramiki lepionej ręcznie, pochodzącej z wczesnej epoki żelaza, oraz pojedyncze 

fragmenty naczyń z okresu wpływów rzymskich. 

Obiekt nr 10 - było to skupisko kamieni i fragmentów ceramiki na powierzchni około 

1,5 m2• Obiekt wydzielono tylko na podstawie zgrupowania zabytków. Fragmenty ceramiki 

pochodziły przypuszczalnie z co najmniej trzech dużych naczyń zasobowych, których forma 

oraz technika wykonania wskazują na wczesną epokę żelaza. 

Obiekt nr 13 - nieregularny w planie zarys, w profilu kształtu płaskiej niecki, z wyraźnym 

zagłębieniem w części centralnej, będącym prawdopodobnie pozostałością po jednym ze slu

pów istniejącej w tym miejscu konstrukcji drewnianej. W obrębie zagłębienia wystąpiły kamie

nie. W obiekcie odkryto kilkadziesiąt fragmentów ceramiki z wczesnej epoki żelaza i wczesnego 

średniowiecza. 

Obiekt nr 19 -duży, którego zarys w planie został uchwycony tylko w niewielkiej części. 

W profilu rysował się jako niecka o płaskim dnie. Wypełniska stanowiła ciemnobrunatna, 
jednorodna warstwa różnoziarnistego piasku z dużą ilością węgli drzewnych. Wśród materia

łu ceramicznego zdecydowanie przeważała ceramika z wczesnej epoki żelaza. Ponadto znale

ziono kilka fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (X-XI w.). Ze względu na straty

grafię należy przyjąć, iż obiekt ten powstał we wczesnym średniowieczu. 

Wał wschodni- we wschodniej części grodziska na powierzchni nie zachowały się żadne 

ślady po ewentualnych umocnieniach obronnych. Jedynie na odcinku szerokości około 8 m 

stwierdzono wyraźne obniżenie terenu, rzędu 1,5-2 m. Można je chyba uznać za ślad po 

fosie. 

Obiekt nr 20 - analogicznie jak miało to miejsce przy wale zachodnim odkryto tu praw

dopodobnie pozostałości półziemianki. W jej części wschodniej wystąpiła wyraźna warstwa 

osypiskowa w postaci czarnobrunatnego piasku, zawierającego liczne węgle drzewne oraz 

fragmenty spalonych belek. Materiał ceramiczny z tego osypiska należy datować na wczesną 

epokę żelaza, jednakże sam wał powstał najprawdopodobniej we wczesnym średniowieczu 

(ze względu na typ konstrukcji- rusztowa}. Ceramika z wczesnej epoki żelaza jest elementem 

wtórnym. 

Ogółem odkryto 3711 fragmentów ceramiki, z czego 890 pochodziło z obiektów, pozosta

le 2821 z warstwy. Odkryto także: trzy noże żelazne Geden w jamie nr 19), jeden cały przęślik 

gliniany i jeden fragment (połowę) ~akiego przęślika, igłę żelazną, ciosło (prawdopodobnie 

współczesne) oraz kilka gwoździ żelaznych. 



Lembarg, st. 95, 
gm. Jabłonowo Pomorskie, 
woj. toruńskie 

Linie, st. 24, 
gm. Pniewy, woj. poznańskie 

Upnka, st. 21, gm. Szamotuły, 

woj. pomańskie 

LISEWO, st. 25, 
gm.loco, 
woj, toruńskie, 

AZP 34-44/120 

LISEWO, st. 26, 
gm.loco, 
woj. toruńskie, 

AZP 34-44/121 

LUBACZóW, st. 39, 
gm.loco, 
woj. przemyskie, 
AZP 100-87/39 

Uzyskano również jedną datę 14C (Gd-7683), zamykającą się w latach 1151-1244. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Elblągu. Wyniki badań zo

staną opublikowane w opracowaniu Wyniki programu badań interdyscyplinarnych. Adal

bertus, t. l. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 

osada wczesnośredni owieczna 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, 

przeprowadzone w październiku przez mgr. Jacka Bojarskiego (Instytut Archeologii i Etnolo

gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks

ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 25 wykopów o wymiarach 0,5 x l m 

każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 6,25 m2• 

W trzech sondażach odnotowano nawarstwienia kulturowe- resztki warstwy i pozosta

łości obiektów, z których pochodzi większość pozyskanego materiału zabytkowego, datowa

nego na okres wczesnego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika oraz w PSOZ w Toruniu. Stan zachowania stanowiska kwali

fikuje je do dalszych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem budowy autostrady. 

ślady osadnictwa starożytnego 

osada wczesnośredniowieczna 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, 

przeprowadzone w październiku przez mgr. Jacka Bojarskiego (Instytut Archeologii i Etnolo

gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks

ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 24 sondaże o wymiarach 0,5 x l m 

każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 6m2• 

W trzech sondażach odkryto pozostałości warstwy kulrurowej i relikty obiektów, z któ

rych pozyskano większość ruchomego inwentarza zabytkowego (ceramika wczesnośrednio

wieczna). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni

wersytetu Mikołaja Kopernika oraz w PSOZ w Toruniu. 

Stan zachowania stanowiska kwalifikuje je do dalszych badań wykopaliskowych przed 

rozpoczęciem budowy autostrady. 
• l •• l l l'. l l- l - l~ l ; .-_L , ... - _, rl· l ,.,,' .... g~· .. 

osada wczesnośredniowieczna (IX-X w.) 

grób szkieletowy (chronologia nieokreślona) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Agatę Pilch (Muzeum 

w Lubaczowie). Finansowane przez Muzeum w Lubaczowie. 

Stanowisko znane jest z badań powierzchniowych prowadzonych w 1956 i 1984 roku. 

W sezonie 1996 odkryto kompletny, dobrze zachowany szkielet ludzki i duże ilości frag

mentów ceramiki. Szkielet leżał w pozycji wyprostowanej na wznak, na linii wschód-zachód, 

z głową skierowaną na zachód i rękami wyprostowanymi wzdłuż tułowia. Brak było przy nim 

jakiegokolwiek wyposażenia. Większość materiału ceramicznego znaleziono w górnej war

stwie, którą tworzyła ziemia narzucona z wykopanego obok rowu na wapno, w niższych war

stwach materiału było nieco mniej, ale miał on ten sam charakter. Ceramika wykonana była 

dość starannie z glin żelazistych schudzanych drobną i średnią domieszką. Większość naczyń 
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Lubieszewo, st. 2, gro. Nowy 

Dwór Gdański, woj. elbląskie 

Lublin-Dąbrowa 

Lubochnia, st. 12, 13, 
gro. Gniezno, woj. poznańskie 

Łany Małe, st. 16, 

Łąkocin, st. l, 
gro. Inowrocław, woj. bydgoskie 

ŁEKNO, st. Ł3, 

gro. Wągrowiec, 

woj. pilskie 

(administracyjnie grunty 

należą do Tarnowa Pałckiego, 

gro. Wągrowiec, woj. pilskie}, 

AZP 43-31/44 

była obtaczana do załomu brzuśca. Nieliczne naczynia grubościenne zawierały grubą domieszkę 

i były wykonane mniej starannie. Ziemia w wykopie była bardzo przemieszana - prócz mate

riału wczesnośredniowiecznego wystąpiły nieliczne fragmenty ceramiki nowożytnej, także 

w bezpośrednim sąsiedztwie szkieletu i pod nim. Były one niewielkie i mogły zostać zawleczo

ne przez drobne gryzonie, których liczne korytarze znajdowały się w całym wykopie. Brak jest 

danych pozwalających określić chronologię pochówku. W wykopie wystąpiły również bardzo 

zniszczone kości ludzkie i być może zwierzęce. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

rn.. 1-T:.·' .. ~ : -. . 

,._ ~ r .... '..'t.:c. . - -

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

grodzisko wczesno- i późnośredniowieczne z zabudową sakralną (IX-XN w.) 

cmentarzysko wczesno- i późnośredniowieczne {XIU-XIV w.) 

osadnictwo nowożytne 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Andrzeja M. Wyrwę 

(Ekspedycja Archeologiczna "Łekno" przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), z udziałem naukowców z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 

i Instytutu Antropologii UAM. Piętnasty sezon wykopaliskowy i szesnasty sezon badań nad 

łekneńskim kompleksem osadniczym. 

W trakcie dotychczasowych badań stwierdzono na stanowisku nieliczne ślady osadnicze 

z okresu od neolitu po okres wpływów rzymskich oraz bogate ślady z wczesnego i późnego 

średniowiecza, a także czasów nowożytnych. Odsłonięto m.in. relikty grodu plemiennego, 

którego początki datuje się na około IX w., prawdopodobnie grodu państwowego z około X? 
w., romańską rotundę z około połowy XI w., pozostałości kościoła cysterskiego z kilku faz 

budowy (od połowy XII do XIV w.), rzędowe cmentarzysko szkieletowe {XIII-początek XIV w.) 

i kaplicę cmentarną z około połowy XV w. Celem badań w sezonie 1996 było wyjaśnienie 

kolejnych faz rozbudowy obiektów architektonicznych przylegających od północy do kościo

ła cysterskiego oraz dalsze rozpoznanie sytuacji kulturowej pod jego reliktami i na zachód od 

fasady kościola z fazy A2-2. Eksplorowano warstwy osadnicze związane z zabudową wczesno

średniowiecznego grodu (dwie ziemianki) i dalszy ciąg cmentarzyska szkieletowego. Rozpo

znano kolejne fazy rozbudowy budowli przylegających od północy do kościoła cystersów. 

W obrębie zachodniej części cmentarzyska, na zachód od fasady zachodniej kościoła cyster

skiego, odsłonięto kilkanaście grobów i skupisk kości ludzkich. Według wstępnego rozpo

znania cmentarzysko funkcjonowało przynajmniej od około 2 połowy XIII w. - spostrzeże

nia te będą weryfikowane w trakcie dalszych prac, w tym badań specjalistycznych. Z wyko

pów pozyskano wiele fragmentów ceramiki naczyniowej, kości zwierzęcych, narzędzi z poro

ża itp. Badania na stanowisku zostaną rozszerzone na teren podgrodzia (st. Ł4) i "przystani" 

(st. T2). "Przystań" na podstawie badań dendrochronologicznych datowana jest na 2 połowę 
XIII w. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w Studiach i materialach do dziejów Paluk, t. III, 

Poznań 2000. Badania będą kontynuowane. 
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WSO NA, st. l, 
gm. Kuźnica Białostocka, 

woj. białostockie, 

AZP 30-91/1 

ŁUKOWISKO, st. V, 

gm. Międzyrzec Podlaski, 

woj. bialskopodlaskie, 

AZP 59-83/13 

grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe spowodowane zniszczeniem zachodniej części stano

wiska przez wybiórkę żwiru, przeprowadzone przez mgr. Jacka Moszczyńskiego (Muzeum 

Archeologiczne i Etnografiqne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. 

Wykopy zlokalizowano wzdłuż skarpy żwirowni. Przebadano powierzchnię około 165 m2
• 

W części pólnocnej wykopu (ode. l, II, XIV) odkryto zarys czworokątnego budynku na

ziemnego (ob. nr 1), prawdopodobnie konstrukcji zrębowej, w dużym stopniu zniszczonego 

w czasie wybierania żwiru. Znaleziono w nim dużą ilość ceramiki zdobionej poziomymi żłob

kami i ornamentem falistym oraz przęślik gliniany i kości zwierzęce. Wydaje się, że na pod

stawie materiału zabytkowego obiekt należy datować na X-XI w. (zawierał on także ceramikę 

ze starszych faz osadniczych- VIII-IX w). Możliwe, że tego rodzaju zabudowa, składająca się 

z budynków naziemnych, znajdowała się w części północnej i północno-wschodniej grodzi

ska, wzdłuż jego wałów. W części południowej były to półziemianki. W środkowej partii wy

kopu (ode. V, VI) odsłonięta została jama odpadkowa (ob. nr 2), w której znaleziono frag

menty ceramiki, nożyk żelazny oraz kości zwierzęce. Materiał zabytkowy pochodzący z tego 

obiektu datować można na VIII-IX i X-XI w. W części południowej wykopu (ode. XI, XII) 
wystąpiły warstwy związane z wałem grodu, poza tym odkryto kilka jam i palenisko. Na pod

stawie dotychczasowych badań można twierdzić, że gród funkcjonował od VIII do początku 

XII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Badania powinny być kontynuowane. 
• - l l - • 4 • : l • ! l •• - l • ,, -- l • l ' • ' • 

ślady osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego - okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna (VI-IX, XII-XIII w.) 

ślady osadnictwa nowożyTnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe spowodowane eksploatacją piaskowni na stanowi

sku, przeprowadzone w dniach od 17 do 20 października przez dr Joannę Kałagę (Instytut 

Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon ba

dań. Przebadano powierzchnię 1,25 ara w sześciu wykopach. 

Wykop l (12 m2
) został założony w północno-wschodniej części wybierzyska. Pod warstwą 

humusu wystąpiła warstwa kulturowa, a w niej owalna jama osadnicza (ob.l) oraz towarzy

szący jej słup. Jama w profilu miała kształt zbliżony do nieckowatego i wypełniona była bru

natnoszarym piaskiem. W jej wypełnisku znaleziono kilka fragmentów naczyń glinianych, 

datowanych na okres wczesnego średniowiecza, oraz fragment krążka glinianego. Przy pół

nocnej krawędzi wybierzyska założono wykop II (24 m2), w którym pod warstwą humusu 

wystąpiła brunatnobrązowa warstewka kulturowa z fragmentami wczesnośredniowiecznych 

naczyń glinianych (VII-VIII w.), i wykop III (11m2), w którym po zdjęciu humusu pojawiła 

się gruszkowata, w profilu nieckowata jama (ob. 2). Jej wypełniska tworzyła intensywnie czar

na, przepalona, tłusta ziemia, również z fragmentami wczesnośredniowiecznych naczyń gli

nianych. Wykop N (25 m2) zlokalizowano na wschodniej krawędzi wybierzyska. Pod humu
sem ujawniono zarysy rozległego obiektu typu półziemianki. Na poziomie warstwy stropowej 

obiekt miał kształt owalny, w profilu był nieckowaty. Jego wypełnisko tworzyła intensywnie 

czarna, przepalona ziemia, z dużą ilością węgli drzewnych i ceramiki. W północnym narożni

ku obiektu uchwycono zarysy paleniska kamiennego, a w części centralnej zarysowały się 

negatywy dwóch słupów podtrzymujących konstrukcje dachową. Material pozyskany z wy

pełniska półziemianki to kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych (typ "Korczak" i tzw. 

ceramika praska), datowanych na VI-VII w., czyli najstarsze fazy wczesnego średniowiecza. 

Wschodniej części obiektu nie wyeksplorowano, ponieważ wchodziła w pole orne. W wykopie 

V, założonym w południowo-wschodniej części wybierzyska, po zdjęciu humusu na całej po

wierzchni wystąpiła warstwa kulturowa o bardzo małej miąższości. Odsłonięto stropy obiektu 4 

oraz kilku zaciemnień. Obiekt rysował się na poziomie warstwy stropowej jako okrągła jama 

o intensywnie czarnym wypełnisku, wewnątrz którego znajdowały się przepalone kamienie 

i węgle drzewne. W profilu mial kształt rynienkowaty. Z wypełniska obiektu 4 pochodzi kilka

naście fragmentów glinianych naczyń, datowanych na VIII-IX i XI-XIII w. W wykopie VI, 
usytuowanym wzdłuż południowej krawędzi wybierzyska, pod warstwą humusu wystąpiła war

stewka kulturowa o nieznacznej miąższości, całkowicie pozbawiona materiału zabytkowego. 
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Łyniew, st. XIV, gm. Wisznice, 

woj. bialskopodlaskie 

Malanowo, st. II, 
gm. Brochów, woj. warszawskie 

gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie 

Mogielnica, st. l, 
gm. Korczew, woj. siedleckie 

Murawiec, st. V, gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie 

NOWOGRÓD 
BOBRZAŃSKI, st. l, 

gm. loco, 
woj. zielonogórskie, 

AZP 65-11/1 

OŁDAKI, st. 6, 

gm. Rzekuń, 

woj. ostrołęckie, 

AZP 39-73/19 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Ratownicze badania archeologiczne 
na terenie województwa bialskopodlaskiego". Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

:1l:ollr w , .. · . . . . . . ... . ' 
patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka brązu 

grodzisko wczesno- i późnośredniowieczne 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Sławomira Kałaga te (Mu

zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 33 m2 we wschod

niej partii grodziska 

Badana część stanowiska, zlokalizowanego około 100 m na zachód od rynku w Nowogro

dzie Bobrzańskim, nigdy nie została objęta zabudową, co stwarzało nadzieje na odsłonięcie 

niezakłóconych nawarstwień osadniczych. Na pozostałym terenie wzniesiony został zamek, 

a w latach 70. Dom Kultury, przez co bezpowrotnie zniszczone zostały pozostałości wcze

śniejszego budownictwa. W obu wykopach po zdjęciu humusu natrafiono na warstwę gruzo

wo-śmietniskową. Eksplorowano ją do głębokości około 3 m od powierzchni ziemi - bada

nia przerwano z powodu niestabilności gruntu. 

osada kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 

osada wczesnośredniowieczna (IX-XI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Hannę Pilcicką

Ciurę (PHU "ANWIT" Warszawa) . Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko odkryto w 1985 r. w trakcie prospekcji powierzchniowej AZP. W sezonie 1996 
badaniami objęto przykrawędną część żwirowni w jej północno-zachodniej partii, w miejscu 

występowania warstwy kulturowej i największego nagromadzenia materiału zabytkowego. 

Przebadano powierzchnię 3 arów (głębokość nawarstwień do l m). 

Odkryto 9 obiektów: 2 kultury grobów kloszowych (obiekty nr 7 i 9) i 7 wczesnośrednio

wiecznych (obiekty nr 1-6 i 8). Obiekty nr 7 i 9 zostały odsłonięte poniżej poziomów osadni

czych z wczesnego średniowiecza- zawierały materiał ceramiczny charakterystyczny dla cyklu 

pomorsko-kloszowego z wczesnej epoki żelaza i były częściowo zniszczone przez obiekty wcze

snośredniowieczne. Ponad obiektem nr 9 zachowała się fragmentarycznie warstwa kulturo

wa z wczesnej epoki żelaza, miąższości około 20 cm, w której wystąpiły fragmenty ceramiki 

kloszowej. Druga faza stanowiska, datowana na IX-XI w., wyraźnie nakłada się na fazę wcześ

niejszą. Wszystkie odsłonięte obiekty z tego okresu pełniły funkcje osadowe, o czym zdaje się 

świadczyć rodzaj zabytków odkrytych w poszczególnych zespołach, z których większość stano

wią jamy gospodarcze oraz paleniska. Największym i zarazem najciekawszym obiektem na 



OPALENIE, st. 3, 
gm. Gniew, 

woj. gdańskie, 

AZP 24-45/-

OPOKI, st. 7, 
gm. Aleksandrów Kujawski, 

woj. włocławskie, 

AZP 43-43/76 

OPOLE-Ostrówek, st. l, 

AZP 89-37/-

stanowisku okazał się obiekt nr 3, interpretowany jako półziemianka. Wystąpiła w nim bar· 
dzo duża ilość ceramiki, zachowanej przeważnie w dużych fragmentach (niektóre ornamen

towane), oraz połupane i częściowo nadpalone kości zwierzęce, duże fragmenty rogu jelenia 

i krzesiwo żelazne, wydatowane na wiek XI. Na dnie obiektu odsłonięto pozostałości paleni

ska wyłożonego przepalonymi kamieniami. Ziemianka w końcowym etapie użytkowania 
prawdopodobnie uległa spaleniu, za czym zdaje się przemawiać warstwa spalenizny w gór

nym poziomie obiektu. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ostrołęce. 

Badania będą kontynuowane. 

osada z okresu halsztackiego 

osada z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z podjętymi w 1995 r. pracami niwelacyj

nymi, przeprowadzone we wrześniu przez mgr mgr Małgorzatę Tuszyńską i Mirosława Pie

trzaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) . Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon ba

dań. Stanowisko odkryte w trakcie badań powierzchniowych w latach 60. jest wpisane do 

rejestru zabytków woj . gdańskiego . W sewnie 1996 przebadano powierzchnię 136m2• 

Stanowisko zostało w znacznej mierze zniszczone już na początku XX w. (doły, rekultywa

cja ciężkim sprzętem mechanicznym). Odkryto 7 uszkodzonych obiektów: dwie półziemianki, 

4 jamy i palenisko, oraz kilkanaście śladów po słupach (?). Półziemianki i palenisko pocho

dziły z wczesnego średniowiecza. W jednej jamie znaleziono ceramikę z okresu halsztackie

go, w tym cienkościenną, czernioną miskę z kością zwierzęcą w środku . W przypadku trzech 

pozostałych jam, zachowanych w partiach przydennych, nie udało się sprecyzować chronolo

gii. Nie natrafiono na obiekty z okresu wpływów rzymskich, natomiast znajdowano luźno 

ceramikę z tego okresu. Pozyskano bogaty materiał kostny ssaków i ryb. W jednej z półzie

mianek (obiekt nr 6 o wymiarach 330 x 160 cm) znaleziono m.in. trójwarstwowy, jedno

stronny grzebień rogowy (kościany?) o zakończeniach w kształcie stylizowanych sylwetek zwie
rzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku . 

Badania będą kontynuowane. 

domniemane wczesnośredniowieczne grodzisko stożkowate - weryfikacja negatywna 

Badania weryfikacyjno-konserwatorskie, przeprowadzone w lipcu przez prof. dr. hab. Le
szka Kajzera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i PSOZ Włocławek). Finansowa

ne przez Wojewodę Włocławskiego. Pierwszy sezon badań. Wykonano ciągi odwiertów oraz 
założono wykopy sondażowe. 

Celem badań było zweryfikowanie kwalifikacji stanowiska jako tzw. grodziska stożkowa

tego z drewnianą wieżą obronną w centrum. Badania wykazały, że w Opokach nigdy nie 

powstało założenie obronne, które można by określić jako grodzisko- teren podlegał jedynie 
intensywnej penetracji osadniczej w okresie od neolitu aż do wczesnego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ we Włocławku. 
Badania nie będą kontynuowane. 

Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory nad pracami ziemnymi, przy gmachu urzę
du wojewódzkiego w Opolu, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Krzysztofa Spychalę 

(PSOZ Opole). Konsultacja naukowa prof. dr. hab. Bogusław Gediga. Przebadano powieru

chnię 40m2• 

W wykopie o wymiarach 10 x 4 m i głębokości 5 m odkryto nawarstwienia kulturowe 

i konstrukcje drewniane. W układzie konstrukcji wydzielić można 2 zespoły: pierwszy był 

zapewne ciągiem komunikacyjnym wyłożonym grubymi dranicami, drugi- fragmentem wień

ca budynku (narożnik), składającym się z 3 warstw belek ułożonych pod kątem prostym. 

W warstwie kulturowej i wśród belek konstrukcji znaleziono liczne ułamki naczyń glinia

nych, drewniane łuczywka, fragmenty kości zwierzęcych, przedmioty żelazne (gwoździe, od

kowiaki, skuwka). Ponadto znaleziono drewniane wrzeciono, żelazną sprzączkę i prawie cały 
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OS'IRORÓG, st. l, 
gm.loco, 
woj. poznańskie, 

AZP 48-23/45 

OS'IROWITE, st. l, 
gm. Trzemesmo, woj. bydgoskie, 

AZP 50-36/79 

Otorowo, st. 41, 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

Otorowo, st. 66, 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

Ożarów Ma%owiecki, st. II, 
gm. loco, woj. warszawskie 

PACHÓW, st. l, 
gm. Kramsk, 
woj. konińskie, 

AZP 55-42/4 

Panniew, st. VI, 

gm. Brwinów, woj. warszawskie 

gm. Loco, woj. gorzowskie, 

AZP 38-12/64 

-- --------------------------------------------------------. 

garnek zdobiony dookolnymi rowkami. Na podstawie dendrochronologicznego datowania 

drewna (dr Marek Krąpiec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) można twierdzić, że 
odkryte konstrukcje pochodzą z ostatniej ćwierci XI w. 

Materialy zostaną przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

grodzisko wczesnośredniowieczne (X w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. R. Pietrzaka (Muzeum-Zamek Gór

ków w Szamotułach). Finansowane przez Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach i Instytut 

Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. Wykop zlokalizowano na południowo

wschodnim zboczu wzgórza. Przebadano powierzchnię 20m2• 

Celem wznowionych po trzydziestoletniej przerwie prac było rozpoznanie konstrukcji 

wału oraz uściślenie chronologii grodziska wczesnośredniowiecznego, zniszczonego przez 

budowę na jego miejscu średniowiecznego zamku. Wyróżniono XXI warstw, które powstaly 

w wyniku procesów naturalnych i działalności ludzkiej. Pozyskano materiał źródłowy w po

staci fragmentów naczyń ceramicznych i kości. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy profilu 

wykopu stwierdzono, że odsłonił on zewnętrzną część wału grodziska. Fakt ten w powiązaniu 

z niewielką szerokością wykopu (1,5 m), niedużą ilością materiału ceramicznego oraz słabym 

zachowaniem konstrukcji drewnianych (niewielkie smużki spalenizny) nie pozwala na szcze

gółową interpretację konstrukcji obronnych i ich chronologii. Czas funkcjonowania grodzi

ska ustalono wstępnie na pierwszą połowę X wieku. 

Materialy i dokumentacja przechowywane są w - Zamek Górków w Szamotułach. 

Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Ar

cheologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wplywów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna {X-XI w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową drogi Pąchów-Kramsk, prze

prowadzone w dniach od 12 do 30 sierpnia przez mgr. Józefa Kapustkę (Muzeum Okręgowe 

i PSOZ w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zlokalizo

wane podczas badań powierzchniowych. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię l ara. 

Początkowo sądzono, że może to być grodzisko, okazało się jednak, że jest to wydma 

zaadaptowana do celów osadniczych. Obecnie jest bardzo zniszczona w wyniku oddziaływań 

eolicznych, tak więc pozostałości po osadzie są nikłe. Stwierdzono niewyraźne zarysy dwóch 

obiektów mieszkalnych (porozrzucane fragmenty polepy) oraz kilku jam gospodarczych. Z po

wierzchni zebrano sporo materiału ruchomego, głównie polepy. 

Materialy i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

klasztor cysterek- dziedziniec (wczesne średniowiecze- okres nowożytny, XIII-
XVI w.) 

Badania wiertniczo-sondażowe, przeprowadzone w grudniu przez mgr. Eugeniusza Wilgoc

kiego (R. W. G. sp. z o.o. w Szczecinie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Sta-



PETR.YKOlY, st. 6, 
gm. Białaczów, 

woj. piotrkowskie, 

AZP 76-60/23 

PŁOCK, 

pl. Narutowicza 53, 
AZP 50-54/53 

l 

nowiska było badane w 1992 r. podczas prospekcjiAZP. W sezonie 1996 przebadano powierzch

nię 31 m w odwiertach i 6m2 w wykopach sondażowych (głębokość nawarstwień l i 1,7 m). 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury świderskiej (paleolit schyłkowy)(?) 

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki C) 

osada wczesnośredniowieczna {XII-XIII w.) 

huta szkła z okresu nowożytnego {XVIII-XIX? w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Piotra Zawil

skiego {Wojewódzki Konserwator Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim). Pierwszy sezon ba

dań. Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych w 1987 r. W sezonie 

1996 w miejscach koncentracji znalezisk powierzchniowych, w odległości 50-60 m od daw

nego nurtu rzeki Drzewiączki, na obszarze nie poddanym jej niszczącemu działaniu, założo

no 9 wykopów o numeracji od l do VIII Qeden wykop oznaczono jako la), o powierzchni od 

25 do 72 m2• Łącznie przebadano 327 m2• 

Celem badań była weryfikacja ustaleń AZP, określenie stanu zachowania stanowiska i je

go zasięgu oraz przebadanie obszaru zagrożonego zniszczeniem (zalewanie i podmywanie, 

orka). Uzyskano materiał jednoznacznie wskazujący na obecność śladów po osadzie łużyckiej 

z okresu halsztackiego C i osadzie wczesnośredniowiecznej {XII-XIII w.), a także po funkcjo

nowaniu nowożytnej huty szkła {XVIII-XIX? w.), oraz prawdopodobnie ślady po bytności 

ludności bliżej nieokreślonej kultury (świderskiej?) epoki kamienia. Natrafiono na 11 jam 

i skupisko ceramiki. Wszystkie obiekty znajdowały się tuż pod warstwą orną, na głębokości 

25-40 cm. Jamy (poza jamą nr 8) pochodziły z okresu wczesnego średniowiecza. Wyróżnio

no wśród nich zasobowe, gospodarcze, odpadkowe i po ogniskach. W jamie nr 2 odkryto 

żelazne, dwukabłąkowe krzesiwo. Na podstawie materiału ceramicznego obiekty można da

tować na 2 połowę XII i l połowę XIII w. Obiekty średniowieczne zniszczyły częściowo ślady 

po starszym osadnictwie. W ich wypełniskach, a także poza nimi, znajdowano ceramikę łu

życką oraz krzemienie należące prawdopodobnie do kultury świderskiej lub innej kultury 

epoki kamienia. Materiał czysto łużycki zawierała jedynie jama nr 8 oraz skupisko ceramiki 

nr l. Znaleziska krzemienne (ogółem 24) z wyjątkiem dwóch wykonane były z krzemienia 

czekoladowego. Wstępnie przynajmniej część z nich przypisać można ludności kultury Świ

derskiej, jest to jednak ocena hipotetyczna, gdyż ilość i jakość materiału nie pozwala na osta

teczne datowanie. W warstwie ornej oraz tuż pod nią odkryto stosunkowo liczne skupiska 

bryłek ciemnozielonego szkła, które uznać należy za pozostałość po produkcji nowożytnej 
huty szkła. 

podgrodowa osada wczesnośredniowieczna (IX-XIII w.) 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne {XIII-XVI w., od 1237 r.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 20 sierpnia do 

21 listopada przez mgr. Andrzeja Gołembnika (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski 

"Archeopag", Ostrówek, ul. Kościuszki 25.Finansowane przez Urząd Miasta Płocka. Drugi 

sezon badań. Badania prowadzono metodą stratygraficznej eksploracji nawarstwień. Przeba

dano powierzchnię 300m2• 

Zlokalizowano i zrekonstruowano zasięg osady przygrodowej i lokowanego w 1237 r. miasta. 

Wyróżnione w trakcie badań fazy podzielić można na pięć podstawowych horyzontów osad

niczych: 

I - osadnictwo bezpośrednio poprzedzające lokalizację miasta (pozostałości rozgarnięte

go wału ziemnego odsłonięte w północnym narożniku obecnego placu - ślady fortyfikowa

nej osady?); 

II- osadnictwo lokacyjne związane z nowym rozmierzeniem działek osadniczych (odkry

to ślady ciągu komunikacyjnego, który można utożsamiać z wzmiankowaną w przywileju 

lokacyjnym z 1237 r. drogą do Czerwińska); 

III - kolejne trzy horyzonty, a więc średniowieczny, późnośredniowieczny i nowożytny, 

reprezentowane są fragmentarycznie. Podkreślić należy jedynie, że rozplanowanie przestrzen

ne zabudowy rynku kanonicznego w podstawowym zarysie powielało pierwotny układ. 
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PODEBŁOCIE, st. 2, 
gm. Trajanów, 

woj. siedleckie, 

AZP 69-73/-
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PODEBŁOCIE, st. 5, 
gm. Trajanów, 

woj. siedleckie, 

AZP 69-73/-

osada przygrodowa z okresu wczesnego średniowieqa (połowa lX-początek XI w.) 

Badania wykopaliskowe, poprzedzone badaniami georadarowymi, przeprowadzone przez 

mgr Ewę Marczak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), z udziałem mgr. mgr. 

Joanny Borowskiej i Piotra Bartosika oraz studentów archeologii UW. Konsultowane przez 

prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. Finansowane przez Instytut Archeologii UW i Ośrodek 

Ratowniczych Badań Archeologicznych w Warszawie. Trzeci sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 25 x 95 m (2375 m2
) w północnej części stanowiska. Wytyczono lO profili o łącz

nej długości około 600 m i założono wykop VI o wymiarach 8 x 15 m (129 m2). 

Osada położona jest na wschód od grodziska (st.l) i obejmuje obszar 1,5 ha wokół III 
(zewnętrznego) wału grodziska. Celem tegorocznych prac było poznanie rozplanowania prze

strzennego w części północnej osady, kontynuacja rozpoczętych w 1991 r. badań nad straty

grafią stanowiska, uściślenie jego chronologii bezwzględnej i sprawdzenie przydatności ba

dań georadarowych (metody SIR) dla potrzeb archeologii. Eksplorację warstw prowadzono 

zgodnie z ich układem stratygraficznym. W wykopie osiągnięto głębokość około 2 m. Prze

badano 15 warstw oraz zlokalizowano 2 kolejne ziemianki (obiekty 8 i 9). Obiekt 8 (naroż.. 
nik ziemianki gospodarczo-mieszkalnej) znajdował się w południowo-wschodniej partii wy

kopu. Długość ścian w przebadanej części ziemianki wynosiła około 2,5 m, jej głębokość -

około 1,6 m. W północno-zachodniej części obiektu wybudowany był piec kamienno-glinia

ny o średnicy około l m, który zachował się do wysokości około 0,5 m. W części północno

wschodniej znajdowało się palenisko o średnicy około 0,6 m, w pobliżu którego odkryto 

zachowany prawie w całości gliniany garnek. Na podstawie stratygrafii stwierdzono dwie fazy 

użytkowania ziemianki: fazę I (starszą) z piecem kamienno-glinianym oraz fazę II (młodszą) 
z kamiennym paleniskiem. Z konstrukcji drewnianych I fazy chronologicznej obiektu pobra

no próbki do analizy C14. Obiekt 9 (ziemianka gospodarcza, przebadana w całości) zlokali

zowano w zachodniej partii wykopu. Była to owalna, jednofazowa jama o wymiarach około 

3 x 3 m i głębokości około 1,4 m. W wykopie odkryto 6 zabytków określonych jako wydzielo

ne. Były to: 3 noże żelazne, żelazna zawieszka (okucie), fragment żelaznego przedmiotu 

o nieustalonej ze względu na zły stan zachowania funkcji oraz fragment glinianego przęślika. 

Poza tym znaleziono 1436 fragmentów naczyń glinianych, 70 kości zwierzęcych i pojedyncze 

fragmenty żużla. Na podstawie tegorocznych prac wykopaliskowych stwierdzono, że zabudo

wa przestrzenna osady nie koncentrowała się wyłącznie wokół wału III grodziska oraz że 

osada funkcjonowała w co najmniej dwóch fazach chronologicznych. 

Metoda radarowa (SIR) zastosowana do lokalizacji obiektów archeologicznych okazała 

się mało przydatna. Wzdłuż profili zlokalizowano radarem 28 obiektów "kulturowych", a w wy

kopie VI- trzy. Radar użyty do przeprowadzenia eksperymentu rejestrował anomalie w struk

turze gleby; we wszystkich przypadkach były to zarówno antropogenne, jak i naturalne war

stwy gliny. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War

szawskiego; zabytki metalowe zostały poddane konserwacji w Państwowym Muzeum Archeo-

osada przygrodowa z okresu wczesnego średniowiecza (pocz. IX-koniec XI w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Ewę Marczak (Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Warszawskiego), z udziałem mgr Agnieszki Żelechowskiej oraz studentów ar

cheologii UW. Konsultowane przez prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. Finansowane przez 

Instytut Archeologii UW. Czwarty sezon badań. Wykop nr XI, o powierzchni 5 x 5 m (25 m2), 

wytyczono w północno-wschodniej części stanowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu 

IX z 1995 r. 

Osada położona jest na południe od grodziska (st. l) i obejmuje obszar około 0,5 ha na 

południowym stoku cypla. Celem tegorocznych prac było ustalenie funkcji konstrukcji drew

nianych odkrytych w wykopie sondażowym nr IX w 1995 r., kontynuowanie rozpoczętych 

w 1993 r. badań nad stratygrafią stanowiska oraz uściślenie jego chronologii bezwzględnej. 

Eksplorację warstw prowadzono zgodnie z ich układem stratygraficznym. W wykopie osiąg

nięto głębokość około 2 m od powierzchni ziemi. Przebadano 19 warstw oraz zlokalizowano 

2 kolejne ziemianki (obiekty 1/96 i 2/96). Obiekty wybudowano na stoku, ustawiając je 

równolegle do siebie w odległości około 1,20 m. Obiekt 1/96 znajdował się w północno-



Podłęże, st. 12, 
grn. Niepołomice, 
woj. krakowskie 

Poknywnica, st. l, 
grn. Pawłów, woj. kieleckie 

POLANOWICE, st. l, 
grn. Gubin, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 62-6/10 

wschodniej części wykopu. Odsłonięto i przebadano jedynie południowo-zachodni narożnik 

ziemianki z dobrze zachowanymi konstrukcjami drewnianymi ścian, o długości około 2 x l m. 

Narożnik był częścią obiektu odkryrego w wykopie IX w 1995 r. Licząc od powierzchni ziemi 

ziemianka miała około 1,5 m głębokości. Obiekt 2/ 96 znajdował się w południowej partii 

wykopu. Była to ziemianka wybudowana na planie prostokąta o wymiarach około 3,5 x 3 m 

i głębokości około 2 m. W jej obrębie natrafiono na bardzo dobrze zachowane konstrukcje 

drewniane ścian i prawdopodobnie podłogi. W narożniku północno-wschodnim odkryto 

piec kamienno-gliniany, wybudowany na planie podkowy. Konstrukcja pieca składała się 

z dużych kamieni o średnicy około 0,4-0,5 m, uszczelnionych gliną i drobnymi kamieniami. 

Piec zachował się do wysokości około 0,6 m, jego średnica wynosiła około 1,5 m. W wykopie 

odkryto 4 zabytki wydzielone: 2 noże żelazne i 2 kamienne osełki. Poza tym znaleziono 399 

fragmentów naczyń glinianych oraz 29 kości zwierzęcych. Z konstrukcji drewnianych obu 

obiektów pobrano próbki do analizy 14C i badań dendrochronologicznych. Na podstawie 

tegorocznych badań stwierdzono, że odkryre w wykopie IX z 1995 r. konstrukcje drewniane 

pochodzą z ziemianki mieszkalno-gospodarczej; obiekry 1/96 i 2/ 96 są jednofazowe; połu

dniowy stok cypla był zabudowany obiektami o charakterze mieszkalno-gospodarczym. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War

szawskiego; zabytki metalowe zostały poddane konserwacji w Państwowym Muzeum Archeo

logicznym w Warszawie. 

patrz: neolit 
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patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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grodzisko kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

Rozpoznawcze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 września do 22 paź.. 

dziernika przez dr. Jarosława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 

w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy), z udziałem mgr mgr Piotra Dziedzica i Krzysztofa 

Garbacza, przy współpracy prof. dr. hab. Grzegorza Do mańskiego (Insrytut Archeologii i Et

nologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu). Finansowane przez PSOZ oraz Muzeum 

Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Pierwszy se

zon badań. Wykop o wymiarach 30 x 2 m (60 m1) usytuowano w miejscu, gdzie wg źródeł 

pisanych znajdowała się zachodnia część grodziska, zniszczona w XVIII w., prostopadle do 

krawędzi części istniejącej, około 4 m poniżej korony wałów. 

Zachowane reiikry grodu, identyfikowanego w literaturze z grodem w Niemczy, mają kształt 

zbliżony do owalu o średnicach u podstawy 228 x 198 m. W części wschodniej wykopu, pod 

warstwą orną, przesyconą materiałem ceramicznym, odkryto warstwę kulturową grubości do 

2 m, w której wyodrębniono 2 poziomy związane z pożarami. Poniżej tej warstwy odsłonięto 

63 jamy, z których część wiązała się z różnymi fragmentami warstwy kulturowej. Przynajmniej 

2 jamy pochodziły z późnych faz (D-E) wczesnego średniowiecza. W zachodniej części wyko

pu, na przestrzeni około 10 m, bezpośrednio pod warstwą orną, odkryto calec. W miejscu 

wyraźnego naturalnego spadku terenu odsłonięto w przybliżeniu prostopadły do przebiegu 

wykopu rów głębokości 1,7-2 m, szerokości 4,5-5 m. Na podstawie występującej w nim cera

miki, można go uznać za fosę grodu południowo-zachodniego z faz B i C. Ogółem znalezio

no 32 000 fragmentów ceramiki, głównie kultury łużyckiej. Z warstwy kulturowej pozyskano 

70 zabytków wydzielonych, również należących do tej kultury, a wśród nich: paciorki szkla

ne, brązowy grocik scyryjski, kościany grot strzały, kółka brązowe, sierp brązowy, fragment 

brązowej siekierki, miniaturki naczyń, ciężarka tkackiego i młotka, naczynie interpretowane 

jako "smoczek" do karmienia niemowląt. Unikatowym w skali europejskiej zabytkiem był 

odkryty pod warstwą pożarową ołtarz. Zbudowano go z kamieni i dużych fragmentów cera

miki, wymodelowano z gliny i wypalono. Ma on postać okrąglej w poziomie płyry, wypukłej 

w środku, z plasrycznym, dookolnym żłobkiem w odległości 10 cm od krawędzi. Jego górna 
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Popławy, st. 14, 
gm. Brańsk, woj. białostockie 

POZNAŃ, 
pl. Kolegiacki, 
AZP 52-28/-

POZNAŃ, 
ul. Rynek Śródecki 4, 
AZP 52-27/-

powierzchnia nosi ślady działania wysokiej temperatury, co może być związane z paleniem na 

nim ognia. W okolicy ołtarza znaleziono ułamki bardzo starannie wykonanych naczyń, w tym 

miniaturowych, oraz glinianą miniaturkę ciężarka tkackiego. Brak jest dotychczas analogii 

dla tego typu obiektów na obszarze kultury łużyckiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego 

Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

kościół farny- kolegiata poznańska św. Marii Magdaleny, wczesne średniowiecze

okres nowoźytny {XIII-XVIII w.) 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 21 października do 

20 grudnia przez mgr. Zbigniewa Karolczaka (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Finan

sowane przez Urząd Miejski w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 

128m2• 

Celem badań było rozpoznanie części prezbiterialnej kościoła, zbadanie zawartości gro

bów, eksploracja części podposadzkowej i zbadanie fundamentów zniszczonego na przeło

mie XVIIVXIXw. kościoła. Zbadano fragment cmentarza przykościelnego oraz cmentarza 

mieszczącego się w obrębie kościoła. Wyeksplorowano w sumie 14 grobów datowanych na 

XV -XVIII wiek. Z elementów architektonicznych (budowlanych) na uwagę zasługuje destrukt 

jednego filara ceglanego. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko szkieletowe z wczesnego średniowiecza {X-XII w.) 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego (XIV w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. mgr. Pawła Pawlaka 

i Ewę Ciesielską (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Poznań). Finansowane przez 

Komitet Badań Naukowych. Drugi sezon badań. 

Wykop (3 x 7 m) założono na przedłużeniu w kierunku zachodnim sondażu nr IV z 1994 

roku . Przebadano powierzchnię 21 m2• 

Odkryto ogółem 21 grobów, w tym 18 nowych (nadano im numery od 24 do 41) oraz 

3 groby (17, 21 i 22), które wyeksplorowane zostały częściowo w 1994 roku. Średnio na l m2 

przypadał l pochówek, co świadczy o dużej koncentracji grobów, które zarejestrowane były 

na kilku poziomach. Zdecydowana większość grobów sytuowana była na osi wschód-zachód. 

Zmarłych układano w pozycji wyprostowanej na wznak, z rękoma wyciągniętymi wzdłuż tuło
wia, z głowami zwróconymi przeważnie w kierunku zachodnim (tylko w trzech grobach stwier

dzono ułożenie zmarłych głową na wschód). W większości przypadków zarysy jam grobowych 

były widoczne - miały one kształty regularne, zbliżone do owali bądź prostokątów z zaokrą

glonymi narożami. Prawie we wszystkich grobach stwierdzono relikty drewnianych konstruk

cji. W niektórych przypadkach odnotowano na owych dranicach ślady intencjonalnego opa

lania, co wiązać należy ze zwyczajami pogrzebowymi - niewykluczone, że mamy do czynienia 

z przejawem rytualnego "opalania" jamy grobowej. Z praktykami tymi prawdopodobnie mają 

związek spore ilości węgli drzewnych rejestrowanych w obrębie jam grobowych. Odkryto 

również obiekt paleniskowy (o b. 5/ 96) związany z funkcjonowaniem cmentarza, przy którym 

zapewne czczono pamięć zmarłych w trakcie pogrzebu lub w czasie dorocznych świąt. Badania 

tegoroczne dostarczyły również zupełnie nowych jakościowo elementów. Chodzi tu o odkry

ty fragment założenia konstrukcyjnego (ob. C), będącego reliktem chaty, w której (w naroż

niku północno-zachodnim) zarejestrowano bruk kamienny wraz z paleniskiem oraz około 35 

jam posłupowych, tworzących regularny, prostokątny układ. Nie znamy jednak całego zarysu 

owej konstrukcji, określona jest tylko długość północnego boku (3,5 m). Całkowitej długo

ści ściany zachodniej i wschodniej nie dało się ustalić, gdyż część obiektu znajdowała się poza 

granicą południową wykopu. Obiekt zalegał pod poziomem grobów i wstępnie datować go 

można na około połowę X wieku. Prace na cmentarzysku dostarczyły ciekawych zabytków, 

z których na szczególną uwagę zasługują: drewniane wiadro okute trzema żelaznymi obręcza-



Pruszków, 
gm. loco, woj. warszawskie 

PRZEMYŚL, st. 22, 

rotunda św. Mikołaja, 

AZP 108-84/88 

Przystanki, st. 12 (GAZ 115), 

gm. Szamotuły, woj. poznański 

PUlAWY -Wł.OSTOWICE, 
st. 3, gm. loco, 

woj. lubelskie, 

AZP 74-76/-

mi, 5 kabłączków skroniowych z drutu brązowego i srebrnego, 4 noże żelazne, zawieszka z kła 

zwierzęcego oraz bliżej nieokreslane przedmioty z surowca żelaznego i brązowego. Chronolo

gia odkrytych w 1996 r. grobów mieści się zasadniczo w ramach wyznaczonych po pierwszym 

sezonie badań (X/XI, względnie polowa Xl-polowa XII w.). W części poludniowej wykopu 
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cmentarzysko zostało częściowo zniszczone przez elementy związane z osadnictwem średnio- ~ 
'(/') 

wiecznym (XIV w.); zarejestrowano 2 obiekty (A i B), które pełniły prawdopodobnie funkcje 

pieców metalurgicznych. Obiekty te są, być może, pozostałością zaplecza osadniczego Śródki, 
które miało prawdopodobnie charakter produkcyjny. Niewykluczone, że strefa ta ze względu 

na rodzaj produkcji związana być mogła z potrzebami Ostrowa Tumskiego. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

wczesnoromańska rotunda św. Mikołaja 00-XIII w.) 

Badania archeologiczno-architektoniczne w związku z programem badawczym "1000-le

cie Zjazdu Gnieźnieńskiego", przeprowadzone przez dr. Michała Proksę. Finansowane przez 

PSOZ. 

Relikty rotundy tkwią pod prezbiterium katedry. Obiekt został odkryty w 1961 r.- wów

czas zrekonstruowano jego narys i podjęto próbę wydatowania jego budowy na XIII w. Bada

nia w 1996 r. miały na celu zweryfikowanie tych ustaleń. Wyczyszczono mury rotundy, w ko

rytarzu odsłonięto wewnętrzne lico absydy oraz porównano obiekt z innymi świątyniami 

tego typu w Europie Środkowej. Przeprowadzona analiza pozwoliła wysunąć tezę, że kościół 
św. Mikołaja jest starszy niż sądzono, być może należy wiązać go z osobą Bolesława Śmiałego 

jako fundatora. 

patrz: neolit 

1 ''.• 
1 

1 J' ' 1 r •r, r :,rf11 r { .-, ,,,-,-,---:;;:.,~ .. ~-- .-,.r:f-..,'5~.-,.:I.T.~ 

ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury lubelsko-wołyńskiej ce-

ramiki malowanej i kultury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu) 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna (koniec VII-początek IX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 września do 5 paź.. 

dziernika przez mgr. Pawła Lisa (PSOZ Lublin). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon ba

dań. Przebadano powierzchnię 0,45 ara. 

Stwierdzono następujący układ warstw: I (10-38 cm)- niwelacyjna (?), mada rzeczna; 

II (22-58 cm)- spływowa, deluwium lessowe; III (42-92 cm)- kulturowa, ciemny piach; IV 

(83-110 cm) - kulturowa, beżowy piach; V (85 cm) - calec, piach z iłem; VI (110-? cm) -

calec, glina; VII (94-120 cm) - calec, piach. Odkryto 4 obiekty. Obiekty l i 4 były nieckowa

tymi, owalnymi jamami ze śladami dołu posłupowego, zinterpretowanymi jako pozostałości 

sezonowych szałasów mieszkalnych z wczesnego średniowiecza (koniec VII-początek IX w.). 

Obiekt 2 stanowił fragment nieckowatej jamywczesnośredniowiecznej z VIII-IX w. Jako obiekt 

3/ 1,2,3,4 określono odkryte na stanowisku doły posłupowe kultury łużyckiej (?). Znaleziono 

fragmenty naczyń z ornamentem nutowym, paznokciowym i plastycznym oraz zabytki krze

mienne (masywny wiór i drapacz na odłupku) kultury ceramiki wstęgowej rytej, drobne frag

menty ceramiki kultury lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej, kultury amfor kulistych, 

kultury trzcinieckiej, kultury łużyckiej i z okresu wpływów rzymskich, ceramikę naczyniową 

lepioną ręcznie typ l wg A. Żakiego (m.in. naczynia II i Ill) oraz z górną partią obtaczaną typ 

Ili wg A. Żakiego (m.in. naczynia I i IV), kamienny przęślik tkacki i fragment ceramicznej 

łyżeczki z wczesnego średniowiecza. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Regionalnym PTTK w Puławach, dokumenta

cja w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Wyniki badań zostaną opublikowane 

w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. Badania nie będą kontynuowane. 
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Radojewice, st. 29, gm. Dąbro

wa Biskupia, woj. bydgoskie 

REJOWIEC, st. 2 
(GAZ 234), 

gm. Skoki, 

woj. poznańskie, 

AZP 48-30/2 

ROBERTOWO, st. 17, 

gm. Brudzeń Duży, 

woj. płockie, 

AZP 48-52/39 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej(?) lub kultury pomorskiej(?) (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej(?) (młodszy okres przedrzymski - okres wpły

wów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z przewidywaną instalacją gazociągu, prze

prowadzone w dniach od 2 do 10 listopada 1995 r. i od 16 do 17 kwietnia 1996 r. przez mgr. 

Pawła Pawlaka (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska w Poznaniu). Finansowane przez 

Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne. Drugi sezon badań. 

Wykop zgodnie z ustaleniami zleceniodawcy miał długość 25 m i wyrnaganą względami 

inwestycyjnymi szerokość 13 m. Przebadano powierzchnię 325 m2
• 

Zarejestrowano 5 obiektów. We wszystkich przypadkach były to jamy o bliżej nieokreślo

nej funkcji, miąższości od 30 do 76 cm. Ruchomy materiał archeologiczny pochodził wyłącz

nie z warstwy l (humusu), jedynie w obiektach l i 2 zarejestrowano fragmenty polepy i węgle 

drzewne. Pod względem chronologicznym material masowy jest mało diagnostyczny. Przypu

ścić należy, że mamy tutaj do czynienia z peryferią osady wczesnośredniowiecznej, której 

centrum znajduje się około 50-100 m na północ od osi gazociągu. W materiale masowym 

widoczny był również udział elementów pradziejowych (ceramika kultury łużyckiej/pomor

skiej Vlub przeworskiej). 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

ślady osadnictwa kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 

osada wczesnośredniowieczna MII-IX, XI-XII w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Tomasza Kordala (Muzeum Mazowiec

kie w Płocku). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Mazowieckie w Płocku. Drugi sezon ba

dań. Przebadano obszar 175 mZ, przylegający od północy i zachodu do wykopu z poprzednie

go sezonu. Warstwę próchnicy (orną) zdejmowano mechanicznie, warstwami grubości 5 cm. 

Z warstwy próchniczej (sypka, piaszczysta, szarobrunatna ziemia) wydobyto: 14 zabytków 

krzemiennych, 291 fragmentów ceramiki naczyniowej (2 z wczesnej epoki żelaza, pozostałe 

wczesnośredniowieczne), fragment polepy, bryłkę żużla i 3 kości zwierzęce. Materiał cera

miczny był na ogól mocno rozdrobniony i mało charakterystyczny. Pod warstwą próchniczą, 

na tle żółtego piasku caleowego wystąpiły relikty wczesnośredniowiecznych obiektów osadni

czych- dalszej części chaty II (eksplorowanej w 1995 r.) i pięciu jam gospodarczych. Chata II 

rysowała się jako czarna, miejscami ciemnobrunatna plama w kształcie czworoboku o wy

miarach: długość - 7 m, szerokość w części zachodniej - 5,5 m, szerokość w części wschod
niej- 4 m. W wypełnisku znaleziono pojedyncze kamienie, sugerujące obecność paleniska, 

oraz materiał zabytkowy: 24 zabytki krzemienne, nożyk żelazny, połówkę przęślika gliniane

go, 4 bryłki polepy oraz 281 fragmentów ceramiki naczyniowej, w tym 26 brzegów naczyń 

z krawędziami płaskimi, rzadziej zaokrąglonymi i ściętymi ukośnie na zewnątrz, 5 ułamków 

przydennych (w jednym przypadku zachował się kolisty odcisk osi koła garncarskiego) 

i 250 fragmentów brzuśców naczyń grubościennych. Tylko 13 miało ornament w postaci li
nii falistej, bruzd poziomych, pionowych i ukośnych oraz odcisków stempelka. Co najmniej 

80% stanowią ułamki naczyń obtaczanych w górnej części (ceramika częściowo słaboformu

jąco obtaczana), pozostałe pochodzą z naczyń całkowicie ręcznie lepionych. Generalnie cera

mika pozyskana z chaty potwierdziła datowanie obiektu na VIII-początek IX w. Wśród jam 

najbardziej interesujący był obiekt lll, którego eksploracja ujawniła dwie fazy użytkowania, 

wyraźnie manifestujące się w profilu jamy odmiennym zabarwieniem oraz rozdzielającą je 

warstwą szarożółtego piasku o miąższości około 10 cm. Wypełniska fazy młodszej było jedno

licie czarne, z wyraźnymi śladami spalenizny, co pozwala wnioskować, że było to palenisko na 

wolnym powietrzu. Znaleziono w nim 8 bryłek polepy, 33 zniszczone kości zwierzęce i bar

dzo liczne węgle drzewne oraz 278 fragmentów ceramiki naczyniowej całkowicie obtaczanej, 

datowanej na XI-XII w. Wypełniska fazy starszej było ciemnobrunatne, pozbawione śladów 

działania ognia. Wydobyto z niego: bryłkę polepy, kilka drobnych kostek zwierzęcych i 41 

fragmentów ceramiki naczyniowej z VIII-IX w. Obiekt III jest jak na razie najbardziej wy-



ROOÓW, st. st. 21, 22, 

gm. Repki, 

woj. siedleckie, 

AZP 53-79/21, 22 

ROWOKÓŁ, st. 4, 

gm. Smołdzino, 

woj. słupskie, 

AZP 5-31/13 

mownym potwierdzeniem dwóch faz funkcjonowania osady. Dwufazowaść osady to najistot

niejsze ustalenie tegorocznych badań. Bardziej czytelna jest faza starsza, z okresu plemiennego, 

z niego bowiem pochodzą pozostałości dwóch obiektów mieszkalnych (chata l i II) oraz więk

szość jam (obiekty V, VI, VII i lll - jego starsza faza). Łącznie wydobyta w czasie dwu sezo

nów badawczych ceramika z okresu plemiennego tworzy zbiór ponad 1000 fragmentów na

czyń. Natomiast z fazą młodszą, piastowską (XI-XII w.), łączy się tylko obiekt IV - płytka 

jama o niejasnym przeznaczeniu i obiekt lll - jego młodsza faza. Na stanowisku wystąpiły 

również elementy starszego osadnictwa, a mianowicie: 4 narzędzia krzemienne z paleolitu 

schyłkowego (2 grociki liściowate i 2 drapacze) oraz zabytki krzemienne, które mogą być da

towane jedynie ramowo na epokę kamienia, a także18 fragmentów naczyń glinianych kultu

ry grobów kloszowych z wczesnej epoki żelaza, wydobytych w większości z piasku calcowego, 

pochodzących być może z cmentarzyska ciałopalnego, znajdującego się gdzieś w pobliżu osa

dy wczesnośredniowiecznej . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Mazowieckim w Plocku. 

Badania będą kontynuowane. 

wczesnośredniowieczne ciałopalne cmentarzyska kurhanowe (X-XI w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr Joannę Kałagę (Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Warszawskiego). 

W latach 1960-1991 w okolicach Rogowa zlokalizowano 44 kurhany datowane wstęp

nie na okres wczesnego średniowiecza, występujące pojedynczo, parami bądź tworzące cmen

tarzyska złożone z kilku lub kilkudziesięciu kopców. Dotychczas przebadano 6 kopców na 

st. 21 i 22. Celem tegorocznych badań było określenie chronologii kurhanów, rozpoznanie 

rytuału pogrzebowego, typu pochówka, inwentarza grobowego i konstrukcji nasypów. Na st. 

21 przebadano w 1991 r. jeden z czterech kopców składających się na cmentarzysko. Stwier

dzono, że nasyp tego kurhanu wykonany był z gliny przykrytej piaskiem i płaszczem kamien

nym. Pod nim odkryto unikatową konstrukcję kamienną o trudnej do ustalenia funkcji. 

W 1996 r. przebadano 5 z 34 kurhanów, tworzących cmentarzysko na st. 22. Stwierdzono , że 

usypano je z piasku wymieszanego z drobnymi kamieniami polnymi. U podstawy dwóch kop

ców odsłonięto dookolne wieńce z dużych kamieni polnych. Ten rodzaj konstrukcji włącza 

kurhany z Rogowa do grupy analogicznych kurhanów z terenów północno-wschodniej Sło

wiańszczyzny. Warstwę ciałopalenia w kurhanach na obu stanowiskach symbolizują nikłe 

ślady spalenizny i kawałki zwęglonego drewna złożone u podstawy nasypów. Ślady te są pozo

stałością stosu ciałopalnego, umieszczonego na wtórnym złożu, na gruncie oczyszczonym z pier

wornego humusu. W kurhanach odkryto ciałopalne pochówki typu nakurhanowego, w jed

nym (st. 22) ponadto ślady pochówka podkurhanowego. Wydatowano je wstępnie na X 
i XI w., na podstawie cerarniki występującej razem z kośćmi na powierzchni kurhanów. Ce

ramikę uznano za element wyposażenia grobowego. Uzupełnia je fragment przęślika glinia

nego z kurhanu nr 23 na st. 22. W kurhanie nr 24 na st. 22 odkryto kilka przepalonych 

żołędzi i towarzyszące im skorupki od jajek. 

Kurhany z Rogowa należą do skupiska kurhanów z lewobrzeżnego Pobuża. W świetle do

tychczasowych badań stanowią one najliczniejszą grupę wczesnośredniowiecznych nekropo

lii na tym obszarze. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War

szawskiego, po opracowaniu przekazane zostaną do PSOZ w Siedlcach. 

Badania wykopaliskowe nie będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

kaplica św. Mikołaja i cmentarzysko późnośredniowieczne 

Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr. 

Romana Kamińskiego (Pracownie Konserwacji Zabytków Zespoły Projektowo Konserwator

skie Spółka z o.o. Szczecin). Finansowane przez Telekomunikację Polską SA Zakład Teleko

munikacji i Teletransmisji Szczecin. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko było badane w latach: 1960-1968, 1962 (R. Wołągiewicz) i 1977 (T. Mali

nowska). W 1966 r. w wykopie naprawczym we wnętrzu wieży widokowej na Górze Rewokół 

natrafiono na pochówki szkieletowe, co stało się powodem podjęcia badań ratowniczych. 

w 
N 
u 
w 

~ o 
z 
o 
w 

"" '(/) 

w 
z 
V) 
w 
N 
u 
$: 

235 



<( 
N 
<( _, 
UJ 
·N 
<( 
::..:: 
o 
a... 
w 

236 

RÓWNINA DOLNA, st. U, 

wykop 1-12, 
gm. Korsze, woj. olsztyńskie 

Równina Dolna, st. 3, 

Ruda, st. 3/4/5/6, 
gm. Grudziądz, woj. toruńskie 

(kopalnia), gm. Strzegom, 

woj. wałbrzyskie 

Rvbiny, st. 17, 
gm. Topólka, woj. włocławskie 

Rzadkwin, st. 22, 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

Rzeszotary, st. l, 
gm. Miłkowice, woj. legnickie 

Sarnowo, st. 12, 

gm. Stolno, woj. toruńskie 

SĘKOWICE, st. 7, 
gm. Gubin, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 62-6/2 

W południowo-wschodniej części wykopu odsłonięto relikty fundamentów kaplicy św. 

Mikołaja. Mury fundamentu posadowione były na żółtym piasku caleowym bez wyraźnych 

wkopów. Część budowli była podpiwniczona. Rozwalisko kamieni od strony zachodniej sta

nowią najprawdopodobniej relikty przypory. Odsłonięte fragmenty porównywalne są z po

zostałościami kaplicy zbudowanej na początku XIII w. na Górze Chełmskiej przez norberta

nów z Białegobuku koło Trzebiatowa, czyli ten sam zakon, któremu nadano okolice Smołdzi

na. Możliwe także, że była to forma halowa wzniesiona na początku XV w. (Malinowski 

1987, s. 167). Wypełnisko podpiwniczenia kaplicy stanowiły warstwy zasypiskowe datowane 

materiałem ceramicznym na wiek XVI - czas systematycznej rozbiórki kaplicy. Przy kaplicy 

znajdował się cmentarz. Podczas badań w 1962 i 1977 r. odsłonięto 18 grobów, ostatnie 

badania przyniosły odkrycie 13 kolejnych pochówków, zorientowanych po osi wschód-za

chód z odchyleniem na północ. Przeprowadzone przez dr. F. Rożnowskiego badania antro

pologiczne wykazały, że w grobach znajdowało się sześcioro dzieci oraz siedmiu mężczyzn 

i jedna kobieta, którzy zmarli w wieku od 2 do 50 lat. Przebadana została partia cmentarzy

ska i odkryto fragmenty fundamentowania znanej tylko z opisów kaplicy św. Mikołaja, co do 

której powstania, formy architektonicznej, a nawet wezwania snuto jedynie domysły. Pozy

skany materiał ceramiczny, a szczególnie znaczny asortyment gwoździ, przyczynił się do po

znania rzemiosła kowalskiego w tej części Pomorza. Opracowanie pod względem antropolo

gicznym grobów z Rowokołu jest dalszym przyczynkiem do poznania populacji zamieszkują

cej te tereny w XV i XVI wieku. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Słupsku. 

Badania powinny być kontynuowane. Fostuluje się całkowite przebadanie kaplicy i cmen

tarzyska, co naświetliłoby problem kultu na świętej górze Rowokół. 

cmentarzysko wczesnośredniowieczne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finanso

wane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 350 m2• 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa z okresu neolitu 

ślady osadnictwa z epoki brązu 

osada grupy białowickiej kultury łużyckiej (okres halsztacki) 

osada wczesnośredniowieczna (V /VI-XIII w.} 

osada późnośredniowieczna 



SĘKOWICE, st. 9, 
gm. Gubin, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 62-6/3 

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jaro

sława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzi

bą w Świdnicy), z udziałem mgr. mgr. Krzysztofa Garbacza i Roberta Lemińskiego. Finanso

wane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Drugi sezon badań. 

Przebadano powierzchnię około 1,5 ha (łącznie po dwóch sezonach około 4 ha). 

Zewidencjonowano relikty 26 obiektów - 23 jam, 3 palenisk i 4 skupisk ceramiki. Na 

okres halsztacki (grupa białowicka) datować należy pozostałości 4 jam i jedno skupisko cera· 

miki. Z wczesnym średniowieczem związane były pozostałości 13 jam, jednego paleniska 

i trzech skupisk ceramiki. Można je datować od V /VI po XIII w., przy czym dwie jamy do

starczyły przemieszanych materiałów wczesno- i późnośredniowiecznych oraz nowożytnych. 

Dwa paleniska pochodziły z późnego średniowiecza. Cztery obiekty nie zawierały w wypełni

skach ceramiki, toteż ich przynależność kułturowa i chronologiczna pozostaje w sferze do

mysłów. Ogółem z warstwy kułturowej i obiektów zebrano ponad 1500 fragmentów ceramiki. 

W sumie w ciągu dwóch sezonów odkryto i zadokumentowano 115 obiektów i 4 skupiska 

ceramiki. 

Badania zakończono- teren został przeznaczony pod budowę terminalu odpraw celnych 

w Gubinku-Sękowicach i część obwodnicy Gubina. 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 

osada wczesno- i późnośredniowieczna 

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jaro

sława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzi

bą w Świdnicy), z udziałem mgr mgr Krzysztofa Garbacza Roberta Lemińskiego i M. Lew

czuk. Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy 

i ostatni sezon badań. Rozpoznano północną część osady o powierzchni około 5 arów. 

Odkryto 2 obiekty - wczesnośredniowieczny i o nieokreślonej chronologii. Zawartość 

wypełnisk była przemieszana- znaleziono fragmenty ceramiki kultury łużyckiej oraz wczeso

i późnośredniowiecznej. Z warstwy kulturowej zebrano ułamki ceramiki o takiej samej chro

nologii. Średniowieczna, owalna w planie jama dostarczyła 125 fragmentów ceramiki, frag

menty polepy i ułamki prażnicy. Ceramika wykazywała ślady obtaczania przykrawężnego, 

charakteryzowała się stosunkowo grubą domieszką i brakiem dekoracji, co pozwala ją łączyć 

z wczesnymi fazami wczesnego średniowiecza. Badania zakończono. 
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SIERADZ.Rynek, st. 2, 
AZP 70-45/6 

SKIBICE, st. l, 
gm. Grabowiec, 

woj. zamojskie, 

AZP 85-91/1 

miasto wczesno- i późnośredniowieczne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Annę KufeJ...Dzierzgowską 

(Muzeum Okręgowe w Sieradzu). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu i PSOZ. 

Odkryto m.in. drewniane elementy zabudowy i bruk kamienny. 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 

osada kułtury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej i kulrury pucharów lejko
watych (neolit) 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Andrzeja Rozwałkę. Finansowane przez 

PSOZ. 

Pierwszy sezon badań. Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 0,60 ara. Cały obiekt 

wzdłuż osi wschód-zachód przecięto linią 37 odwiertów w odstępach 10 m. 

Zespół grodowy {gród, podgrodzie, osady podgrodowe i cmentarzysko kurhanowe) jest 

położony w północnej części Działów Grabowieckich. Stanowisko nr l (gród i podgrodzie) 

w Skibieach usytuowane jest na stromo opadającym ku dolinie rzeki Kalinówki cyplu wierz. 

chowiny lessowej. Grodzisko jest stale uprawiane rolniczo i ulega permanentnemu niszczeniu 

i obniżaniu. Badaniami objęto strefę północno-wschodnią (relikty wałów i części przywało

wej podgrodzia) oraz południowo-zachodnią, w miejscu potencjalnego przebiegu linii umoc

nień grodu. Zidentyfikowano i przebadano 5 obiektów: jeden był średniowieczną jamą gru

szkowatą, pozostałe obiektami kułtury pucharów lejkowatych (l mieszkalny i 3 gospodar

cze). We wschodniej części stanowiska uchwycono zarysy dwóch fos, dziś nieczytelnych na 
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powierzchni. Można wyróżnić kilka okresów użytkowania terenu zajętego przez grodzisko. 

Najstarsze stwierdzone ślady osadnictwa datuje się na schyłek paleolitu. Pierwszą kulturą 

neolityczną jest kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej -fragmenty naczyń tej kul

tury wystąpiły we wszystkich eksplorowanych wykopach. Ślady najintensywniejszego osad

nictwa związane są z kulturą pucharów lejkowatych - zarówno w warstwach kulturowych, 

jak i na powierzchni stwierdzono bardzo liczne zabytki tej kultury. Na osadnictwo pradziejo

we nałożyło się wczesno- i późnośredniowieczne oraz nowożytne, przy czym średniowieczne 

stanowi niewielki procent- dotyczy to zarówno odkrytych obiektów i nawarstwień kulturo

wych, jak i zabytków ruchomych. Na obecnym erapie badań nie można jednoznacznie roz

strzygnąć kwestii datowania wału grodziska. Struktura nawarstwień i zawartość kulturowa 

stwierdzone w wale podgrodzia nie pozwalająjeszcze opowiedzieć się za bądź to pradziejową, 

bądź wczesnośredniowieczną proweniencją umocnień obronnych. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Zamościu, dokumentacja zosta

ła przekazana PSOZ w Zamościu. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Pol

ski Środkowowschodniej", t. II, 1997. Badania powinny być kontynuowane. 
:.rrr;::a--i'=·~·.~-- ·~: .. --.'H,---~ . ·-. _. · _- _. • ._·. _- --~- .. -___! __ ••• • • -
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Sokolec, st. l, 
gm. Szamocin, woj. pilskie 

gm. loco, 
woj. gdańskie, 

AZP 10-43/-

Stanisławice, st. 9, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Starogród, st. st. 6, 8, 
gm. Siennica, woj. siedleckie 

Stodzew, st. l, 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 

STOŁPIE, st. l, 
gm. Chełm, 

woj. chełmskie, 

AZP 79-89/-

patrz: neolit 

grodzisko wczesnośredniowieczne {VIII-X w) 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 września do 16 paź.. 

dziernika przez mgr Aleksandrę Szymańską (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finanso

wane przez Urząd Miejski w Sopocie. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m2
• 

Odkryto 2 obiekty: nr l -wczesnośredniowieczną wędzarnię, a w niej 3 warstwy spaleni

zny przemieszane z piaskiem, oraz nr 2- pozostałość półziemianki o wymiarach 3,8 x 3,1 m, 

miąższości 0,4 m. Pozyskany materiał zabytkowy to: ceramika, 4 przęśliki gliniane, bryłki 

bursztynu, nożyce żelazne i kości zwierzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wy

niki badań zostaną opublikowane w "Roczniku Sopockim". Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Sondażowe badania wykopaliskowee, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Jaworskiego 

(Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Archeolo-

patrz: wczesna epoka żelaza 

gródek stożkowaty z wieżą kamienną, wczesne średniowiecze (X-Xllw.) 

folwark nowożytny {XVII-XIX w.) 

Ratownicze, przeinwestycyjne badania wykopaliskowe i nadzory konserwatorsko-arche

ologiczne w związku z budową instalacji światłowodowej, przeprowadzone w dniach od l 
lipca do 12 września przez mgr. Sranisława Goluha (Firma Usługi Archeologiczne). Konsulta

cja dr hab. Irena Kutyławska (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie). Finansowane przez Telekomunikację Polską SA w Lublinie. Trzeci sezon badań. 

Założono 4 wykopy. Przebadano powierzchnię około 30m2, na głębokości około 3 m. 

W wykopach odkryto nawarstwienia (z fragmentami ceramiki i kośćmi zwierzęcymi) z okre

su budowy i funkcjonowania zespołu warowno-kultowego w Stołpiu, fragmenty fosy (szero

kości 10-11 m) oraz mur kamienny w stropie fosy. Mur zbudowany był z równych ciosów 

kamienia, łączonych zaprawą wapienną, i miał szerokość około 0,6-1,2 m. Do muru kamien-



StrugienJce, s~ 4, 
gro. Zduny, woj. skierniewickie 

StrzeJ.ce.Krzy%anna, st. 56, 
gro. Mogilno, woj. bydgoskie 

S'IRZEMIESlYCE
DĄBROWA GÓRNIC1A, 
st. 2, 
gro. Dąbrowa Górnicza, 
woj. katowickie, 
AZP 97-50/1 

Sulkowo Rzecme, st. 3, 5, 7, 8,1 
gm. Mochowo, woj. płockie 1 

Szarów, st. 2, 
gro. Kłaj, woj. krakowskie 

1Szarów, st. 4, 
lgm. Kłaj, woj. krakowskie 

SZCZECIN, Stare Miasto 
"Podzamcze", 
kwartał V, 
AZP 30-5/77 

SZCZECIN, Stare Miasto 
"Podzamcze", 
kwartał VI, 
AZP 30-5/77 

SZCZECIN, Stare Miasto 
"podzamcze", 
kwartał 12, 
AZP 30-5/77 

nego na głębokości około 2 m przylegał bruk z mniejszych kamieni, również łączonych za

prawą wapienną. Nad brukiem odkryto liczne fragmenty ceramiki nowożytnej z XVII-XIX 

wieku. Prawdopodobnie bruk związany był z nowożytnym folwarkiem Henrysin, wykorzystu· 

jącym wnętrze wieży jako pomieszczenie gospodarcze. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodni ej", t. II, 1997. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

osada wczesnośredniowieczna {XI-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Jacka Pie

trzaka (PSOZ Katowice). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 25 m2
• 

Osada została odkryta przypadkowo podczas budowy basenu na terenie prywatnej pose

sji. W trakcie dwukrotnej interwencji konserwatorskiej całkowicie wyeksplorowano obiekt 

mieszkalny. Mial on plan prostokąta, z kamiennym bruczkiem w dolnej partii. W jego obrę· 

bie wystąpiły materiały zabytkowe, w tym ceramika i przęślik z różowego łupku wolyńskiego. 

Analogiczny przęślik odkryto w jednym z grobów na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym 

z XI-XII w. w Strzemieszycach Wielkich, zlokalizowanym w odległości około 700 m w linii 

prostej od odkrytej osady, badanym w okresie przedwojennym. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Wyniki 

badań zostaną opublikowane w "Ziemi Śląskiej" t. 3. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

·li"JV'a. pj ~... • l •: ·-~ l ,-: .;. . 

patrz: neolit 

• •, , •• ;. • - l•' ':. ,',' · .... ' .- • • .-J, _,-.r-..•. _ ...... .,.~.j,ll_~ .... -:'0..._ 

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Eugeniusza Wiłgockiego (Pracownia 

Konserwacji Zabytków sp. z o.o. Oddział w Szczecinie) na zlecenie PSOZ. Finansowane przez 
Urząd Miejski w Szczecinie, PSOZ oraz budżet centralny. Kontynuowano badania rozpoczę

te w 1986 r. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PKZ sp. z o.o. w Szczecinie. 

, _,, , -.- .... -·,'".••.-•! - J, ·..., 1 L'I'ł,.,",l)•'1'-_,•_':'\~~ .__7r:..,._::.·•~L:'.'~r-' 1111 (~ 

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Władysława Łosińskiego 

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie). Finansowane przez Urząd Miej· 

ski w Szczecinie. Kontynuowano badania ratunkowe rozpoczęte w 1987 r. na zlecenie PSOZ. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu Ar

cheologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie. 
_, -~- -. '.•· -l '-:-' ~- :,--··=J-':c~ ... _::.' •, ~=~~ ..... , ... _.L___L·~__.__.:...:.....:.~ 

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 

Nadzór archeologiczno-konserwatorski, przeprowadzony przez mgr. Sławomira Słowiń· 

skiego {Pracownia Konserwacji Zabytków sp. z o.o. Oddział w Szczecinie). Finansowane przez 

inwestora (spółdzielnia mieszkaniowa). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PKZ sp. z o.o. w Szczecinie. 
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Szczecin-Gumieńce, 

ul. Harnasiów 

Szczecin-Klęskowo, st. 13 

SZES'INO, st. III, 
wykop 3, 4, 5, 6, 
gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, 

AZP 21-69/9 

SZPROTAWA·RAWKA, st. l, 
gm. Szprotawa, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 70-14/1 

SZPROTAWA·lł.AWKA, st. 5, 
gm. Szprotawa, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 70-14/56 

Sztynwag, st 4, 
gm. Grudziądz, woj. toruńskie 

Szynych, st. 12, 
gm. Grudziądz, woj. toruńskie 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Wojciecha Wróblewskiego (Instytut 

Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwer· 

sytetu Warszawskiego. Przebadano powierzchnię 57 m2• 

domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne plemienia Dziadoszan i miejsce spot

kania Bolesława Chrobrego z Ottonem lli - weryfikacja negatywna 

Weryfikacyjno-ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 czer

wca do 13 lipca przez dr. Jarosława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 

w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy), udziałem mgr mgr Krzysztofa Garbacza, Edwarda Dą
browskiego i Małgorzaty Lewczuk. Finansowane przez PSOZ. Założono 7 wykopów zlokali

zowanych na "majdanie" i w miejscu "wałów" domniemanego grodziska. b.cznie przebada

no powierzchnię 61 m2 (masa przerzuconej ziemi -55 m3). 

Wyspa na lewym brzegu Bobru, 3,5 km w linii prostej na zachód od rynku w Szprotawie, 

na której miał się znajdować gród (określany w literaturze również: Iława, Iławka, Sowiny, 

Zarzecze, d. niemiecki Eulau), jest obecnie zajęta przez XIX-wieczny folwark. Brak widocz.. 

nych śladów obwarowań tłumaczono regulacją Bobru, przeprowadzoną w 1910 r. Podstawą 
takiej lokalizacji jest wzmianka w kronice Thietrnara, z której wynika, że Chrobry "in loco, 

qui llua Dicitur" przygotował kwaterę dla cesarza - na niej zbudowano teorię o mającym tu 

być grodzie Dziadoszan. Informacje te zostały następnie powielone w licznych wydawnic

twach popularyzatorskich. W 1973 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków pod numerem 

465. Wynik tegorocznych badań jest negatywny. Wyspa na Bobrze jest naturalną formą tere

nową. Brak jest śladów osadnictwa wcześniejszego niż późnośredniowieczne i nowożytne. 

domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne - weryfikacja negatywna 

Badania przeprowadzone w dniach od 24 czerwca do 13 lipca przez dr. Jarosława Lewczu

ka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdni
cy), udziałem mgr mgr Krzysztofa Garbacza, E. Dąbrowskiego i M. Lewczuk. Finansowane 

przez PSOZ. Badania przeprowadzono przy okazji prac wykopaliskowych na st.l w Szprota

wie-Iławce. Założono 3 wykopy przy kościele św. Andrzeja Apostoła (wewnątrz ogrodzenia 

placu kościelnego, niegdyś cmentarza), po przeciwnej stroni Bobru. Przebadano powierzch

nię 40 m1. 

Ryszard Kiersnowski dopuszczał istnienie grodu w tym miejscu - przeprowadzone przez 

niego badania sondażowe w 1949 r. dały jednak efekt negatywny. Inni autorzy umieszczali 

tam osadę targową lub komorę celną, która miała funkcjonować wraz z grodem w lławie aż 

do przeniesienia jej do Szprotawy w Xll-XIII w. W trakcie tegorocznych badań nie zanoto

wano reliktów osadnictwa wczesnośredniowiecznego ani żadnych konstrukcji drewnianych 

bądź kamiennych. Zdecydowana większość materiałów ceramicznych i okruchów szkła musi 

być datowana na późne średniowiecze-okres nowożytny, kilka fragmentów ceramiki można, 

z pewnymi zastrzeżeniami, datować na okres wpływów rzymskich. Stanowisko okazało się 

naturalnym pagórkiem, na którym, na surowym korzeniu, posadowiono w początkach Xlll w. 

kościół, którego wezwania z czasów budowy nie znamy. Kwestią otwartą jest powód, dla któ

rego na takim odludziu wzniesiono tak wcześnie tego rodzaju budowlę. 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka żelaza 



Święty Gaj, st. 6, 

gm. Rychliki, woj. elbląskie 

Targowisko, st. 8, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 9, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 11, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 12, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 13, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

TARGOWISKO, st. 23, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/47 

Targowisko, st. 26, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Tarnów, st. 7 

Teptuków, st. 6, 

gm. Hrubieszów, woj. zamojskie 

TOKARY, st. l, 
gm. Korczew, 

woj. siedleckie, 

AZP 54-82/1 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa z epoki kamienia 

osada wczesno- i późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 62 m2• 

J -· .,.."_..::_l l •••• ,-- _' ' --·~ ~ ~-·· ~ • -.....~..~-.-.-:.,·~ .. ·=··!-_l.:..~:.· __ , 
patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

-··1 '•'J ·--~~:..l_-·_, ... -_~.,,.·~ .... .-··-···· .J •• ~-~-----;--~·'= 11--.r;-~ ....... ,..".-.. ;;:.-:--:J.- ~·~~.:: 

wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe (XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem stanowiska przez orkę i eks

ploatację żwirowni, przeprowadzone w dniach od 10 do 19 października przez mgr Bożenę 

Bryńczak (PSOZ Siedlce). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię l ara. 

Odkryto 3 obiekty: jamę i 2 groby szkieletowe, zniszczone w partii stropowej. Obiekt l 

był grobem z prostokątną jamą grobową o wymiarach 1,35 x 0,5 m, której wypełniska two

rzył rdzawobrunatny żwirek. Zmarły ułożony był w pozycji na wznak, z głową skierowaną na 
zachód i rękami złożonymi na kościach miednicy. Czaszka była częściowo naruszona przez 

orkę. Szkielet w chwili odkrycia przykryty był reliktami wieka trumny. Drugi grób (obiekt 3) 

mial jamę grobową również prostokątną, o wymiarach 2 x 0,5 m, wypełnioną rdzawobrązo

wym żwirkiem. Szkielet ułożony był w takiej samej pozycji, z tym że głowę miał skierowaną na 

południowy zachód, a stopy oparte o poprzeczną ściankę jamy grobowej. Zachowane szczątki 

trumny świadczą o jej dopasowaniu do postury zmarłego. Ścianki trumny łączone były bez 

użycia gwoździ, techniką "na pazy". Przy głowie zmarłego zdeponowany był niewielki kamień 

o średnicy 10 cm. W obu grobach nie stwierdzono wyposażenia. Obiekt 2- jama- miała na 

poziomie stropu zarys owalny o wymiarach 40 x 45 cm, przekrój nieckowaty o głębokości 

19 cm. W wypełnisku, które stanowił rdzawobrunatny żwir z dużą ilością kamyków, brak 

było zabytków. Z uwagi na możliwość dalszego niszczenia stanowiska, należy kontynuować 

badania zwłaszcza w jego południowej, południowo-wschodniej i wschodniej partii, gdzie 

mogą się jeszcze znajdować nienaruszone groby, oraz u stóp wzniesienia, gdzie wg relacji 

właścicielki gruntów ma się znajdować bruk kamienny. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach. 

Badania będą kontynuowane. 
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TREPCZA, st. 2, 
gm. Sanok, 

woj. krośnieńskie, 

AZP 112-78/84 

grodzisko wczesnośredniowieczne (IX?-XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z rabowaniem stanowiska przez poszuki

waczy skarbów, przeprowadzone w dniach od 6 lipca do 19 września przez mgr. Jerzego Gi
nalskiego (PSOZ i Muzeum Historyczne w Krośnie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 

badań. Stanowisko odkryte w 1958 r. było dotąd badane tylko odkrywkowo i powierzchnio

wo. W sezonie 1996 przebadano obszar 175 m 2, zakładając wykop l w najwyższej, południo

wej części majdanu, najbardziej zdewastowanej, a zarazem najbogatszej w zabytki. 

Grodzisko "Fajka" (st. 2) wraz z sąsiadującym grodziskiem "Horodna" (st. l) oraz cmen

tarzyskiem kurhanowym (st. 3) tworzy wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy. Samo 

grodzisko zajmuje obszar około 5 ha i ma kształt wydłużonego owalu. Dookolnym wałem 

otoczony jest tylko majdan, a od zachodu, poludnia i częściowo od północy zostało zabezpie

czone czterema liniami umocnień. Wykonano plan warstwicowy grodziska i zrobiono szereg 

zdjęć lotniczych. Badania wykopaliskowe zostały poprzedzone szczegółową penetracją obiek

tu za pomocą wykrywacza metali, dzięki czemu ze ściółki leśnej pozyskano interesujące zaby

tki. Do wyjątkowo cennych zaliczyć należy brązowy krzyżyk-relikwiarz zawierający wewnątrz 

relikwię (ułamek meteorytu!}, fragment innego enkolpionu, ozdoby brązowe i srebrne, w tym 

kolt stanowiący parę z egzemplarzem odzyskanym od poszukiwacza skarbów. Na podgrodziu 

znaleziono skarb przedmiotów żelaznych (miska typu śląskiego, czekan, topór, ciosła, półko

sek. dwie pary nożyc) oraz depozyt narzędzi rolniczych (radlica, krój podłużny), które pocho

dziły z 2 połowy IX lub z początku X w. i nawiązywały niewątpliwie do środowiska wielkomo

rawskiego. W wykopie, tuż pod kilkucentymetrową warstwą ściółki leśnej, natrafiono na 

ogromną ilość rumoszu skalnego, składającego się z kamieni piaskowcowych różnej wielko

ści. Część kamieni układała się w regularne, podwójne rzędy, tworzące czworokątny zarys 

orientowanej budowli z niewielkim, prostokątnym prezbiterium od strony wschodniej (cał

kowite wymiary obiektu: 8,40 x 5,60 m). Piaskowce nie nosiły śladów obróbki, układano je 

bez zaprawy- w jednym z narożników pomiędzy rzędami natrafiono na spaloną belkę. W ru

moszu znaleziono również kilkaset gwoździ żelaznych. Mamy tu zatem do czynienia z relikta

mi drewnianego obiektu sakralnego o konstrukcji zrębowej, z dachem pokrytym najprawdo

podobniej gontem. Wokół budowli i pod nią odkryto cmentarzysko grobów szkieletowych 

w układzie rzędowym (w samym obiekcie sakralnym pochówków nie było). Interesująca była 

konstrukcja grobów: jamy wykuwano w podłożu skalnym i obstawiano dodatkowo kamie

niami, a często nakrywano je także płytami piaskowcowymi. Orientacja pochówków odpo

wiadała dokładnie zorientowaniu świątyni, przy czym głowy skierowane były zawsze na za

chód. Szkielety zachowały się przeważnie źle (niejednokrotnie pozostały z nich tylko kości 

czaszki czy fragmenty kości długich) lub nie zachowały się wcale. Powodem było bardzo pły

tkie zaleganie grobów (średnia głębokość od 25 do 40 cm) i zniszczenie tej części stanowiska 

przez poszukiwaczy skarbów. Przebadano 16 pochówków, na ogół nie zawierających wyposa

żenia. Pozyskany w tym sezonie materiał zabytkowy pochodził głównie z ostatnich faz wczes

nego średniowiecza (XII-połowa Xlll w.). Były w nim m.in.: pozłacany pierścień srebrny zdo

biony motywami krzyża w technice niello (grób 16), para srebrnych, bogato zdobionych kol

czyków i kilkadziesiąt szklanych paciorków (grób 7), brązowy krzyżyk jerozolimski, duży (po

nad 0,12 kg) siekaniec srebrny, klucze żelazne, groty strzał i bełtów, liczne fragmenty naczyń 

wczesnośredniowiecznych, ułamki tygielków, bryłki stopionego brązu cynowego. Wśród ma

teriału ceramicznego znalazły się też fragmenty naczyń z epoki brązu oraz grafitowy brzeg 

naczynia z okresu lateńskiego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Historycznym w Sanoku. Wy

niki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych" i w "Acta Archaeo

logica Carpathica". Badania będą kontynuowane. 

"'._:' :. .... l l~ - ·' •• -

TRZCINICA, st. l, 
gm. Jasło, 

woj. krośnieńskie, 

AZP 109-71/2 

osada obronna grupy pieszowskiej kultury mierzanowieki ej i kultury Oto mani-Fuze

sabony (wczesna epoka brązu, XX-XIV w. p.n.e.) 

grodzisko wczesnośredniowieczne (780 r.-l pol. XI w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 czerwca do 15 listopada przez 

mgr. Jana Gancarskiego (Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli). Finansowane przez Komitet 

Badań Naukowych. 



TURZNO, st. 9, 
gm. Łysomice, 

woj. toruńskie, 

AZP 38-45/124 

W roku 1996 skoncentrowano się na badaniach fortyfikacji. Czterema wykopami prze

cięto wały grodziska (wykop XIV, X:V, Xl/l i XI/III). Wykop Xlll założono w miejscu odkrycia 

wczesnośredniowiecznego skarbu srebrnego. Wykopem Xl/11 przecięto drugie międzywale, 

a wykopem XIX południowy stok grodziska w miejscu domniemanej drogi. Łącznie przeba

dano powierzchnię 436m2• 

Wykopy przecinające wały majdanu grodziska (XIV, X:V, Xl/l) były przedłużeniem wyko

pów wcześniejszych, co umożliwiło poznanie pełnej stratygrafii i konstrukcji obwarowań. 

Drewniano-ziemne wały wczesnośredniowieczne miały konstrukcję opartą na tzw. przekład

ce pilotowanej. Pod nasypem wałów wczesnośredniowiecznych zalegała warstwa kulturowa 

kultury Otomani-Fuzesabony, zawierająca liczne zabytki. Pod nią, tuż przed stromizną stoku, 

odkryto resztki wczesnobrązowych konstrukcji obronnych. Przebadano wały otaczające maj

dan i wały zewnętrzne grodziska. Pozyskano wiele interesujących zabytków, w tym: kilkana

ście tysięcy fragmentów ceramiki (przede wszystkim z początków epoki brązu), kości, narzę

dzia kościane, wyroby kamienne, 3 zabytki brązowe, kilkanaście zabytków żelaznych. Najważ.. 

niejszym znaleziskiem jest skarb srebrny, liczący prawie 600 wyrobów (siekańce i placki, 

monety, ozdoby i unikalne okucie pochwy miecza), duże ilości węgli drzewnych i polepy. 

Badania znacznie posunęły do przodu poznanie fortyfikacji z początków epoki brązu i wczes

nego średniowiecza - określono ich zasięg, budowę i konstrukcję. Analizy specjalistyczne 

z pozyskanego materiału zabytkowego pozwolą na dokładne datowanie obiektów, określenie 

chronologii stanowiska i wewnętrznej periodyzacji. Analiza osteologiezna i paleobotaniczna 

pozwoli odtworzyć stan środowiska naturalnego i uzyskać bliższe dane na temat gospodarki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Krośnie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, 

przeprowadzone w październiku przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii i Et

nologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy 

i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Łącznie przebadano powierzchnię 5,75 m 2 

w 23 wykopach o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. 

Tylko w jednym sondażu pod warstwą humusu wystąpiła warstwa ciemnoszarego piasku, 

który może być interpretowany jako pozostałości warstwy kulturowej. Nie pozyskano z niej 

żadnego inwentarza ruchomego- całość materiału zabytkowego pochodzi z penetracji po
wierzchniowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytut Archeologii i Etnologii Uniwer

sytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. Stanowisko zostało zakwalifikowane do nad-
j zorów archeologicznych podczas budowy autostrady. 

~,- --;)" -

Ujście, st. 4, patrz: wczesna epoka żelaza 

gm. loco, woj. pilskie 
.. IIUimlll~~--~~~ ,_ r "--· - ····~~~--~~----~~~'~------~~-~~--~~----------~~-----·· ___ , _____ -~··~··~~ 
UMIENINO, st. 3 (3a), osada wczesnośredniowieczna {XI-XII w.) 
gm. Bielsk, Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez mgr. Andrzeja Tu-

woj. płockie, chałskiego (PSOZ Płock) . Finansowane przez Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa w 

AZP 47-54/21 Warszawie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 318,75 m2• 

W części południowo-zachodniej pierwszego wykopu natrafiono na jeden obiekt osadni

czy Gama 1), który ukazał się bezpośrednio pod warstwą orną. w wykopie n stwierdzono 

występowanie ciągłej warstwy kułturowej oraz 2 obiekty: półziemiankę (obiekt nr 2) i jamę 

gospodarczą (obiekt nr 3). W celu określenia zasięgu występowania warstwy kulturowej po

prowadzono wąski wykop sondażowy o szerokości l m i długości 25 m. Na całym odcinku 

wykopu sondażowego występowała warstwa kulturowa. Poza Licznym materiałem ceramicz

nym w eksplorowanych obiektach znaleziono między innymi: nóż żelazny, kabłączek skronio-
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Unienyt, st. 2, 
gm. Strzegowo-Osada, 

woj. ciechanowskie 

Wrerzchuca Nagóma, st. 3, 

gm. Drohiczyn, woj. białostocki 

WIŚLICA, st. l - Grodzisko, 
gm.loco, 

woj. kieleckie, 
AZP 96-63/82 

WIŚUCA-"Regia", st. 2, 
gro. loco, 

woj. kieleckie, 

AZP 96-63/83 

l . 
WLENł..UPKI, st. l, 
gm. Wleń, 

woj. jeleniogórskie, 

AZP 81-15/2-

l 

wy, przęślik gliniany, grocik tulejkowaty i fragment ostrogi. Ponieważ kulminacja stanowiska 

znajdowała się poza zasięgiem strefy ochronnej inwestycji, a właściciel pola nie wyraził zgody 

na rozszerzenie terenu badań, nie można ich było kontynuować. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Płocku. Badania zakończono. 
l 11 ::--;;- -, •• --.~~--:.H.• .,·, O·~~ l l' l - O l -.J l l o 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

.,, . - •..• - ~ ,• .,. ••• •• .---.~~:----;---... --. ~ -- ··-.- l.. . 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

Weryfikacyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 19 lipca do 18 

sierpnia przez mgr. Jacka Koja, pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. Finan

sowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, Komitet Badań Naukowych - temat 

1.5 zadanie 26 (PZB-016-07) Badania osadnictwa wczesnośredniowiecznego i architektury 

preromańskiej w Wiślicy. 

Badania na wewnętrznym stoku walu we wschodniej części grodziska objęły niezasypany 

wykop z badań Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego 

i Politechniki Warszawskiej, na całej jego długości (15 m) i połowie szerokości (2,5 m), z przesu

nięciem profilu południowego o 0,5 m, tak by uzyskać nienaruszony przekrój wewnętrznego 

stoku wału. Przebadano powierzchnię około 0,4 ara. 

W publikacjach autorzy badań zawarli różnorakie sądy co do fragmentarycznego stanu 

zachowania konstrukcji wału oraz interpretacji roli i wzajemnego stosunku między poszcze

gólnymi konstrukcjami a mimo to przyjęto następnie jednoznaczną interpretację wyników 

tych badań i datowanie poszczególnych faz rozwojowych grodziska. Wznowione w 1996 r. 

prace na grodzisku miały na celu podjęcie próby reinterpretacji wyników wcześniejszych ba

dań, tym bardziej,iż zaginęła część dokumentacji Zespołu, a pełne opracowanie wyników 

badań majdanu (wykonane dopiero w 1982 r. przez Dorotę Górną) wprowadziło zmiany 

w datowaniu faz użytkowania i zabudowy grodu. W 1996 r. odsłonięto ponad 20 warstw 

nasypu wału w III sekwencjach stratygraficznych, związanych z trzema fazami konstrukcji 

obronnych wału. Najmłodszym elementem tych konstrukcji jest mur z kamienia na zaprawie 

wapienno-piaskowej. Dwie starsze fazy wydzielono jedynie na podstawie różnic w strukturze 

nasypu, bez możliwości ich powiązania z konkretną konstrukcją. Obie te sekwencje przecięte 

są wkopem pod mur na zaprawie. Calec przy koronie walu, pod murem, osiągnięto na głębo

kości około 4 m - na całej długości wykopu stanowi go skałka gipsowa z małymi gniazdami 

piasku. W kolejnych sezonach badawczych planowanie jest założenie wykopów na koronie 

wału oraz na zewnętrznym stoku wału, tak by uzyskać jego pełny przekrój. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Kielcach. Wyniki badań zostaną 

opublikowane w "Slavia Antiqua", t., XL, 1999. Badania będą kontynuowane. 
, ..... ..11 •. ·~ 

pallatium wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Waldemara Glińskiego (Regional

ny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach). Finansowane przez 

program "Polska-2000" ("Tysiąclecie Zjazdu Gnieźnieńskiego"). Trzeci sezon badań. 

Badano rejon zabudowy pallatialnej na wyspie grodziskowej "Regia" . 

grodzisko wczesnośredniowieczne (IX-X w.) 

zamek późnośredniowieczny 

.. -....-. 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Cezarego Buśko (Katedra Archeolo

gii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego i PSOZ. Wykopy założono w części zamku dolnego, podłużny wykop wytyczo

no przez plateau od strony zachodniej. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 



WOLIN, st. 10, 

gm. loco, woj. szczecińskie, 

AZP 12-6/74 

WROCłAW-Rędzin, st. l (9), 
AZP 78-28/-

WRZEŚNICA, st. 7, 
gm. Sławno, 

woj. słupskie, 

AZP 10-26/2 

Wys:z:embork, st. II, 
gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie 

ZAGÓRZE, st. 1, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/2 

Zakrzów, st. 2, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

Zakr:z:ów, st. 13, 

gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

osada wczesnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Błażeja Stanisławskiego (Muzeum 

Narodowe w Szczecinie) pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Filipowiaka. 

osada wczesnośredniowieczna MI-VIII w. i X-XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z zagrożeniami spowodowanymi nielegal

nym wydobyciem piasku, przeprowadzone we wrześniu i pażdzierniku przez Tomasza Bor

kowskiego (Pracownia Archeologiczna "IND!"). Finansowane przez PSOZ. Stanowisko, okre

ślane w literaturze niemieckiej jako 2 - cmentarzysko ciałopalne kułtury łużyckiej, odkryto 

w 1614 r. W początkach XX w. dokonano dalszych odkryć, zlokalizowano tu osadę z okresu 

wpływów rzymskich (II w. n.e.), osadę wczesnośredniowiecznę oraz znaleziska luźne z epoki 

kamienia. W 1991 r. w trakcie badań podjętych w związku z wydobyciem piasku na stanowisku 

odkryto i przebadano fragment osady wczesnośredniowiecznej (pol. VII-VIII w.). W 1996 r. 

założono wykop IV/ 96 o powierzchni 232m2• 

Odkryto 40 obiektów archeologicznych. Ich datowanie było często utrudnione z powodu 

zupełnego braku materiału zabytkowego albo jego znikomej ilości. Zidentyfikowany materiał 

ceramiczny pochodzi z różnych faz wczesnego średniowiecza. Większość omawianych obiek

tów to niewielkie jamy, nieckowate lub stożkowate w profilu. Wystąpiły także obiekty więk

sze, wśród nich jeden uznany za budynek mieszkalny z X-XII w. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w Lipcu przez dr. Włodzimierza Rączkowsklego 

(Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 

PSOZ. Siódmy sezon badań. Stanowisko było badane w łatach 1989-1995. Badania w 1996 

r., w ramach studiów nad środowiskiem kułturowym i przyrodniczym we wczesnym średnio

wieczu w dorzeczu środkowej Wieprzy, prowadzono w wykopach otwartych w latach ubie

głych: 349 ćw. A i C (wykop z 1989 r., z przerwą do 1992 i 1993 r.), ar 349 ćw. A (wykop 

z 1995 r.), ar 222 ćw. A i C, ar 242 ćw. A (wykopy od 1994 r.) oraz w nowo otworzonych 

wykopach: ar 369 ćw. C i ar 202 ćw. C. 
Zarejestrowano 21 obiektów, 25 fragmentów ceramiki, fragmenty kości i poroża. Odkry

to kolejne pozostałości różnego typu konstrukcji drewnianych. Badania nie zakończyły się 

zamknięciem przekopu przez wał ani zamknięciem wykopów nad rzeką. Na skutek powodzi, 

jaka miała miejsce w 1996 r., oraz błędów w szalowaniu ścian przekopu przez wał, oberwały 

się profile wału grodziska. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są Instytucie Prahistodi Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

•• :. •• •., r•, III-.·· • ·, l J.r:TI,. -- .• -·1·1 - ;-l l ~--.- l _ •• , l l r - - ' • --;o_~· •, 

osada kułtury łendzielskiej? (neolit) 

osada kułtury przeworskiej? (okres wpływów rzymskich) 

osada wczesno- i późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 190m2• 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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ZAMORZE, st. 16 (GAZ 93), 

gm. Pniewy, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-21/115 

ZAWICHOST, st. 2, 
gm. loco, 
woj. tarnobrzeskie, 

AZP 87-75/35 

woj. siedleckie, 

AZP 64-74/1 

osada wczesnośredniowieczna 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu Rosja-Niemcy, przeprowadzone 

przez mgr. Artura Sobuckiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Pozna

niu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Wytyczono 2 wykopy o wymiarach 

62 x 13 i 63 x 13m. Łącznie przebadano powierzchnię 1625 m1. 

Odkryto: l) pozostalości osady wczesnośredniowiecznej - 11 obiektów, w tym 8 jam 

gospodarczych, palenisko, piec (?) i piwniczkę, z których pozyskano 50 fragmentów ceramiki; 

2) ślady osadnictwa z okresu nowożytnego: 2 obiekty - glinianki. 

Materialy i dokumentacja przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwa

torskim PKZ sp. z o.o. w Poznaniu. 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

kościół św. Maurycego i cmentarz przykościelny (od XI-XII w.) 

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październi

ku przez prof. dr. hab. Stanisława Tabaczyńskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Fi

nansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Pierwszy sezon badań. Wytyczono 3 

wykopy sondażowe: "Sad", "Skarpa" i "Obryw". Łącznie przebadano powierzchnię około 65m2
• 

W wykopie "Sad" zarejestrowano 20 jednostek stratygraficznych, w większości związa

nych z osadnictwem wczesnośredniowiecznym i średniowiecznym. W wykopie "Obryw" za

dokumentowano 22 groby szkieletowe należące do cmentarza przykościelnego, i fragment 

muru kamiennego. W wykopie "Skarpa" odsłonięto częściowo mury fundamentowe i frag

menty posadzki, interpretowane jako pozostałości kościoła św. Maurycego, oraz towarzyszą

ce kościołowi groby. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. 

grodzisko wczesnośredniowieczne {VIII-IX, XI w.) 

Badania ratowniczo-dokumentacyjne, przeprowadzone w dniach od 7 do 23 listopada 

przez mgr Bożenę Bryńczak. Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Do badań zakwa

lifikowano 4 profile z 14 zaobserwowanych przekopów w obwalawaniach grodziska po pół

nocno-wschodniej i wschodniej stronie, zrobionych przez miejscowych rolników w celu do

jazdu na pola. 

W profilu A zadokumentowano pas zniszczeń długości 8,25 m i szerokości 1,10-1,70 

m. Układ warstw był następujący: l - humus, 2 - żółty żwir z kamykami, 3 - szary żwir 

z drobnymi węgielkami drzewnymi, 4 - ceglastopomarańczowa glina przemieszana z szarym 

żwirem i fragmentami przepalonego drewna, 5 -zbity, szarożółty piasek przemieszany z drob

nymi kamieniami, 6 - polepa, 7 - laminowany piasek barwy żółtobrązowej. Profil B odczy

szczono na odcinku 8 m (w najszerszym miejscu osiągał wysokość 2,25 m). Stwierdzono 

następującą stratygrafię: l -humus, 2- jasnożółty żwir, 3-glina, 4- szarożółty żwir z drob

nymi węgielkami, 5 - żółty piasek, 6 - zbity, jasnoszary piasek z drobnymi węgielkami, za

wierający materiał ceramiczny (5 fragmentów), 7 - szarożółty piasek. Długość badanego od

cinka profilu C wyniosła 6 m, największa wysokość 1,60 m. Przy zachodnim krańcu widocz

ne były negatywy dwóch belek ułożonych poziomo. Warstwy wystąpiły w układzie: l - humus, 

2 - ciemnożółty żwir z gliną, 3 - popielaty piasek, a w nim smuga z węglem drzewnym i cera

miką, 4 - brązowa glina, 5 - żółty piasek. Odsłonięta długość profilu D wyniosła 18,20 m, 

wysokość 2,60 m na poziomie warstwy przepalonych belek i 3,50 nad odkrytym obiektem. 

Stratygrafia profilu: l -szary humus, 2- ciemnożółty żwir, 2a- jasnożółty piasek, 3- brązowa 

glina, 4 - brązowa glina przemieszana z szarym żwirem, 5 - szarożółty piasek z licznymi 

węglami drzewnymi i kamykami, Sa- obiekt (w wypełnisku szaroczarny żwir), 6- popielaty 

żwir, 7 - glina przemieszana z ciemnożółtym żwirem, 8 - żółty piasek z przewarstwieniami 

żwirów, 9- przepalony ceglasty żwir, 10- czarna smuga z konstrukcjami drewnianymi. Przy 

wewnętrznym skłonie wału rysowala się warstwa przepalonych belek - w profilu dobrze czy

telne są ich główki ułożone w odległości 40-60 cm od siebie. 

Obiekt jest bardzo cenny poznawczo, dlatego należy zintensyfikować działania admini

stracyjne służące jego ochronie oraz kontynuować badania przy profilu D, gdzie trzeba wy-



Żegotki, st. 5, 

gm. Strzelno, woj. bydgoskie 

BARTOSlYCE, st. l, 
ul. Starzyńskiego, wykop 4, 
gm. loco, woj. olsztyńskie, 
AZP 14-64/-

BIELSKOBIAłA st. 32, 
rejon kościoła św. Mikołaja, 
AZP 107-48/17 

eksplorować widoczne konstrukcje drewniane i zabezpieczyć przed osunięciem pozostałą część 

profilu. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach. 
Badania będą kontyÓuowane. 

patrz: neolit 

Późne średniowiecze 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Je
rzego Gulę. Finansowane przez inwestora prywatnego. 

relikty późnośredniowiecznych umocnień miejskich (XN w.) 

Badania wykopaliskowe w związku z projektami rewaloryzacji terenu wokół kościoła, prze

prowadzone w dniach od 30 lipca do 9 października przez mgr. Jacka Pietrzaka (Miejski 

Konserwator Zabytków w Bielsku-Białej). Finansowane przez Urząd Miejski w Bielsku

Białej. Pierwszy sezon badań. Założono 7 wykopów: I/96 (31 x 2 m) prostopadle do połud

niowego muru kościoła, II/ 96 (5,5 x 3 m, poszerzony o odcinek 5 x 2 m) między murem 

zakrystii a budynkiem plebani, lll/96 (18,5 x 2m) przed frontem kościoła, N / 96 (2,8 x 2m) 

i VI/96 (2,8 x 2m) prostopadle do budynków na pl. św. Marka, V/ 96 (12,5 x 1,8 m) na ul. Cie

szyńskiej, VII/96 (12,5 x 1,6 m) równolegle do wykopu Ill/96. Łącznie przebadano 179,2 m2• 

Głównym celem było prześledzenie przebiegu średniowiecznego muru obronnego, który 

w południowej części miasta nie zachował się. Do tej pory za jego pozostałość uznawano mur 

oporowy, który otacza kościół od strony południowej, pełniąc jednocześnie funkcję muru 

ogrodzeniowego. W wykopie II/96 odkryto dobrze zachowany relikt muru obronnego, wy

konanego z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej. Odkryty odcinek miał długość 

4,80 m, szerokość 1,80 m w partii naziemnej i 2,10 m w partii fundamentowej . Fundament 

po obu stronach miał odsadzki. Zachowana wysokość części naziemnej wynosiła 1,20 m, 

a od odsadzki do stopy fundamentowej - 0,80 m. Mur w tej części miasta pełnił w średnio

wieczu funkcję podwójną: obronną oraz ogrodzenia cmentarza przykościelnego. Usytuowa
ny na załomie skarpy miejskiej, poprzedzony był około 11-metrowej szerokości fosą, o głębo

kości ponad 3 m - jej pozostałości odkryto zarówno w wykopie I/96, przecinającym m.in. 

ul. Schodową, której przebieg jest identyczny z przebiegiem fosy, jak i w wykopie na p!. św 
Mikołaja . Mur i fosę datować można na l połowę XIV w., odkryty relikt jest bowiem analo
giczny do odkrytego w 1994 r. reliktu na zapleczu posesji Podcienie 5, gdzie zachował się 

również niezakłócony układ stratygraficzny, pozwalający datować wewnętrzny obwód murów 
miejskich na l połowę XIV w., a nawet na jego początek. Prace badawcze na ul. Cieszyńskiej 

zanegowały teorię o istnieniu w tym miejscu w średniowieczu bramy miejskiej. Odkryte tu 

relikty pochodzą z XVIII w. i są pozostałością drugiej bramy miejskiej . Pierwotna brama znaj

dowała się w miejscu przebiegu ul. Celnej . Odkryto również dwadzieścia pochówków szkiele

towych z dawnego cmentarza przykościelnego, datowanych na XVI-XYIII w: (na podstawie 

medalików, monet itp.), przy czym najniżej zalegające groby mogą pochodzić z okresu śred

niowiecza. Cmentarz, mur obronny i fosa przestały funkcjonować w XVII w., za czym prze

mawiają warstwy zasypiskowe fosy i cmentarza, jak też fakt, że na fragmencie rozebranego 

muru średniowiecznego posadowiono w XVIII w. fundament plebani. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Bielsku-Białej . 
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BIELSKO-BIAłA, st. 32, 
rejon starego miasta, 

AZP 107-48/-

BIERZWNIK, st. 25 i 16, 
gm.loco, 
woj. gorzowskie, 

AZP 39-16/130, 131 

wewnętrzny mur obronny późnośredniowiecznego miasta 

Badania sondażowe w związku z pracami telekomunikacyjnymi w rejonie średniowiecz. 

nego układu starego miasta, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Wiesława Kusia (Mu

zeum w Cieszynie). Finansowane przez Telekomunikację Polską SA. Pierwszy sezon badań . 

Wykop o wymiarach 5,7 x 3,5 m (19,95 m2) założono w północnej partii miasta, na skrzyżo

waniu ul. Stromej z ul. Pankiewicza. 

W wykopie, na głębokości od 0,4 do 0,6 m od poziomu bruku współczesnego, uchwyco

no koronę muru przebiegającego po osi wschód-zachód. W wyniku wcześniejszych prac in

stalacyjnych, mur do poziomu odsadzki, czyli do głębokości 0,89 m, został naruszony i czę

ściowo wtórnie przywrócony do stanu pierwotnego. Dopiero od poziomu odsadzki zachowa

ny jest w stanie pierwotnym, sięgając do głębokości l, 78 m. Wewnętrzny mur obronny uchwy

cono na długości 3 m. Jego szerokość w części naziemnej wynosiła 1,8 m, zaś w partii funda

mentu - 2m. Odsadzka od strony północnej miała szerokość 0,15, a od południowej 

0,05 m. Mur wykonany był z kamienia wapiennego łamanego, kładzionego na zaprawie wa

piennej w technice warstwowej. Dalsze jego części, biegnące w kierunku wschodnim, lub 

też, jak się przypuszcza, pozostałości furty miejskiej, zostały zniszczone przez wykopy kanaliza

cyjne oraz znajdującąsię dokładnie w osi muru studnię kanalizacyjną. Nie stwierdzono warstw 

kulrurowych związanych z funkcjonowaniem muru, gdyż zostały one usunięte w trakcie bu

dowy kamienicy, której fundament obłożono żółtą gliną calcową. Nie znaleziono również 

ruchomego materiału zabytkowego. Badania będą kontynuowane. 

klasztor pacysterski (późne średniowiecze, okres nowożytny) 

browar (okres nowożytny, XVIII w.) 

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w dniach od l lipca do 20 
sierpnia przez dr Barbarę Stolpiak (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi

cza w Poznaniu). Finansowane przez Urząd Gminy Bierzwnik, PSOZ i Instytut Prahistorii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Piąty sezon badań na st. 25, drugi na st. 

26. Stanowisko 25 było badane w latach 1992-1995, stanowisko 26 w roku 1995. W sezonie 

1996 przebadano powierzchnię około 130 m2 na st. 25 i 48 m2 na st. 26 (głębokość nawar

stwień 2 m). Wyniki badań zostaną opublikowane w "Zeszytach Bierzwnickich". 
- - ' ! l l ... • l ' n ·' • l ~r : .. 1 
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BIS~st. l 
(ul. Kościelna), wykop 2, 

gm. loco, woj. olsztyńskie, 

AZP 17-65/-

BLEDZEW, st. 45, 
gm. loco, 
woj. gorzowskie, 

AZP 49-13/66 

Błonie-Miasto, Rynek, 

nr ew. 31, obr. 16, 
gm.loco, woj. warszawskie 

Bocień, st. 5, 
gm. Chełmża, woj. toruńskie 

BOREK, st. 2, 
gm. Rzezawa, 

woj. tarnowskie, 

AZP 103-62/23 

miasto późnośredniowieczne 

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finansowane przez 

inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię około 5 arów. 

klasztor cysterski (późne średniowieczne - okres nowożytny, XV -XIX w.) 

Archeologiczno-architektoniczne badania sondażowe, przeprowadzone w dniach od 11 
do 26 października przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (PKZ sp. z o.o. w Poznaniu). Finanso

wane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 33,5 m2 (głębokość na

warstwień l, 7 m). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Międzyrzeczu . 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: okres nowożytny 

patrz: neolit 

ślady osadnicrwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 11 października 

przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowskie Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez 

Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Założono 8 wykopów o łącznej po

wierzchni 1,5 ara. Przebadano partię kulminacji stanowiska i stoki. 



Brze%ie, st. 24, 
grn. Kłaj, woj. krakowskie 

BRZEZIE, st. 25, 
grn. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-59/44 

BUKOWO MORSKIE, st. 10, 
gm. Darłowo, 

woj. koszalińskie, 

AZP 11-22/15 

Bydgosza, st. l 

BYDGOSZCZ, st. 438, 
AZP 37-38/195 

Określono grubość i rodzaj nakładu. W partiach wyższych była to jasnobrunatna, spiasz.. 

czona glina o grubości około 30 cm, natomiast na stokach - brunatna, tłusta glina o grubo

ści do 35 cm, pod nią zaś szarawy ił z dużym udziałem żwiru . W wykopie 2 i 4 znaleziono 

kilka fragmentów ceramiki, być może późnośredniowiecznej. Istnienie stanowiska jest wąt

pliwe. 

Materiały i dokumenracja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa starożytnego 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo

atacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 35 m2• 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej i kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

cmentarz przykościelny (XIII w.) 

klasztor i kościół cystersów {XN-XVl w.) 

Badania ratowniczo-rozpoznawcze i systematyczne, przeprowadzone we wrześniu i paź.. 

dzierniku przez mgr. mgr. Jerzego Kalickiego i Henryka Janochę (AKANT, sp. z o. o., Doku

mentacja i Konserwacja Zabytków). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Łącznie 

w trakcie dwóch sezonów (1995-1996) założono 35 wykopów i kilkanaście odwiertów archeo

logicznych. Przebadano około 0,5 ha. 

W wykopie nr 23 (15 x 15 m), na głębokości od 180 do 200 cm, pod przemieszaną war

stwą związaną z cmentarzem, odkryto pomieszczenie zbudowane z kołków o średnicy do 10 cm 

i grubej warstwy polepy do 120 cm miąższości, a także całe cegły gotyckie i ich fragmenty. 

Pomieszczenie miało długość 9 m, szerokość 4 m, od strony południowej było zakończone 

półkoliście, a w części środkowej przedzielała je ścianka z kołków, zalegało w warstwie pia

szczystej do głębokości 320 cm. W polepie znajdowały się dwa ciągi palenisk. Odkrycie uzna

no za piec jednorazowego użytku do wypalania cegieł, datowany na XIII w. W innych wyko

pach odsłonięto mury fundamentowe kościoła cystersów z XIV w. oraz uchwycono ślady 

pochówków średniowiecznych i nowożytnych, bardzo zniszczonych. Na terenie przykościel

nym nie stwierdzono śladów klasztoru. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ i Muzeum Okręgowym w Koszali

nie. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Koszalińskich Zeszytach Muzealnych", t 22, 1998. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

późnośredniowieczne mury obronne 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z rozbudową budynku przy ul. Trybunal

skiej l, przeprowadzone przez prof. dr hab. Jadwigę Chudziakową (Zespół do Badań Dziejów 

Bydgoszczy przy Uniwersyteckim Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożyruości w Toru

niu). Pracami terenowymi kierowała mgr Elżbieta Dygaszewicz. Finansowane przez inwestora 

prywatnego. Pierwszy sezon badań. 

Na przestrzeni 20 m odsłonięto przebieg muru obronnego. Nowożytna zabudowa zloka

lizowana na murach zniszczyła w znacznym stopniu pierwotny układ nawarstwień kulturo

wych. Zarejestrowano poziom stopy fundamentowej, sposób fundamentowania i konstruk

cję muru. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Bydgoszczy. 

Badania nie będą kontynuowane. 

w 
N 
u 
w 

~ 
Q 
z 
o 
w 
0:: 

•V) 

w 
z 
•N 
·O 
Q,. 

249 



4: 
N 

~ 
w 
N 

4: 
~ 

o 
0.. 
w 

250 

BYTOM, st. 2, 

gm. loco, 

woj. katowickie, 

AZP 96-46/- lub 96-46/12 

CHEŁM, 

ul. Bieławińska, st. 145, 

AZP 79-90/23 

Chełm, ul. Lubelska 11-13 

CHEŁM·Bieławin, st. l/2, 

AZP 79-90/13 

miasto późnośredniowieczne 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 18 czerwca do 16 
października przez mgr. mgr. Mariana Pawlińskiego, Dorotę Podymę i lzabellę Wójcik (Mu

zeum Górnośląskie w Bytomiu). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Kontynu

owano prace z lat 1993-1995. W sezonie 1996 badania prowadzono w wykopie założonym 

na płycie Rynku, przylegającym do dawnej pierzei zachodniej. 

Przebadano 4 obiekty: l, 4, 29 i 30. Obiekt l był budynkiem o bliżej nieznanej konstruk

cji drewnianej (najprawdopodobniej plecionkowej), wkopanym w caleowe podłoże. W obrę

bie wykopu mieściła się jego południowa część o wymiarach 380 x 400 cm. Wypełniska 

stanowiła ciemnobrunatna próchnica, w której wystąpiły fragmenty ceramiki, przedmiotów 

drewnianych, skórzanych, metalowych i kości zwierzęce. Obiekt 4 to rów melioracyjny bieg

nący wzdłuż ścian frontowych budynków, uchwycony na długości 14 m. W profilach zazna

czał się jako mniej lub bardziej regularny, zwężający się ku dołowi lej, którego szerokość 

w partii stropowej wynosiła 180 cm. Czas jego powstania w przybliżeniu określić można na 

koniec Xlll w. Obiekt 29 był jamą, która przylegała do południowej ściany wykopu. Część 

południowa nie była eksplorowana. Szerokość jamy przy profilu południowym wynosiła 

170 cm. Jej wypełniska tworzyła czarnobrunatna próchnica z fragmentami ceramiki, przed

miotów drewnianych i skóry oraz kości zwierzęce. Obiekt 30 to kolejna jama, regularna, 

o średnicy 200 cm i głębokości około 55 cm (licząc od poziomu odsłonięcia). Wypełniska 

stanowiła szarobeżowa glina, a pod nią warstwa czarnobrunatnej próchnicy. Prawdopodob

nie służyła jako dół na odpadki. Ogółem pozyskano 2357 fragmentów ceramiki, 337 frag

mentów przedmiotów drewnianych (łącznie z odpadkami), 70 fragmentów przedmiotów że

laznych, 3 zabytki z ołowiu i 11 grudek tego surowca oraz liczne kości zwierzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. 

cegielnia późnośredniowieczna i nowożytna {XV-XVII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Stanisława Gołuba (fir

ma Usługi Archeologiczne) oraz PSOZ Chełm. Konsultacja naukowa: dr hab. Irena Kuty

ławska (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finanso

wane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie. 

Stanowisko zostało odkryte podczas penetracji wykopu pod zbiornik odstojnikowy nowo 

budowanej oczyszczalni ścieków. Inwestycja znajduje się kilkaset metrów od zabytkowego 

zespołu obronnego z ruinami murowanej wieży w Chełmie-Bieławinie. 

W profilu wykopu pod zbiornik natrafiono na duży obiekt z zawartością przepalonej 

gliny, ogromną ilością cegieł palcowanych i glazurowanych. Założony wykop badawczy odsło

nił prostokątny kamienny obiekt- pozostalość cegielni datowanej na XV-XVII w. Dwa 

kolejne wykopy sondażowe przy profilu wybierzyska ujawniły niewielkie obiekty ziemne. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 

t. II, 1997. 

patrz: wczesne średniowiecze 

późnośredniowieczna kamienna wieża (XIV w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe i prace konserwatorskie, przeprowadzone przez mgr. 

Stanisława Gołuba (firma Usługi Archeologiczne). Konsultacja naukowa: dr hab. Irena Ku

tyłowska (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finan

sowane przez PSOZ. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe i częściową rekonstrukcję ruin kamiennej wieży 

z XIV w. Założono wykop przy północnej ścianie wieży, odsłaniając fundament. Zrekonstru

owano narożnik północno-wschodni, oczyszczono wnętrze wieży i zabezpieczono koronę 
murów. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 
1997. 



CHOJNICE-mury miejskie, 

gm.loco, 
woj. bydgoskie, 

AZP 25-34/-

ClESlYN-Wzgórze Zamkowe, 
st. l Baszta, 

gm. loco, 
woj. bielskie, 

AZP 108-44/-

CIESlYN-Wzgórze Zamkowe, 
st. l Wieża, 

gm. loco, woj. bielskie, 

AZP 108-44/-

miasto późnośredniowieczne (XIII-XV w.) 

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Walente

go (Zakład Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). 

Badano mury miejskie na odcinku pomiędzy Bramą Czluchowską a Basztą Wronią, 

o chronologii XV-wiecznej. Odkryto przy tym ścianę drewnianego domu z XV w. oraz poni

żej występujące nawarstwienia datowane na koniec XIII-początek XIV w. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

założenia obronne późnośredniowiecznego zamku dolnego - baszta południowa 
(XV w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Wiesława Kusia (Muzeum w Cieszy

nie). Konsultacja archeologiczna dr Zbigniew Pianowski, architektoniczna prof. dr hab. Ja

nusz Bogdanowski. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Założono 5 wykopów: 

l (1,9 x 2,5 m) i 2-5 o wymiarach 1,5 x 4 m każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 28,75 m2• 

W XV w zamek cieszyński został rozbudowany- powstał zamek dolny otoczony kamien

nym murem obwodowym z dwiema basztami, które nieco później przekształcono w basteje: 

południową i wschodnią. Na początku XIX w. na tych założeniach obronnych wzniesiono 

pałac Habsburgów, wykorzystując jako podstawę dla części budowli basteję południową. Zi

mą 1996 r. nastąpiło odspojenie dużego fragmentu oblicówki bastei południowej, co spowo

dowało konieczność zbadania przed przystąpieniem do prac remontowych konstrukcji ba
stei i fundamentów pałacu, które spoczywały w jej wnętrzu. 

W wykopie l, usytuowanym na tarasie wieńczącym basteję, eksploracja sięgnęła głęboko

ści 7 m, przecinając nawarstwienia wnętrza bastei. Nie osiągnięto calca, ze względu na zagro

żenie naruszenia stabilności fundamentu pałacu, który sięgal do głębokości 6 m. Najistot

niejsze było odkrycie fragmentu muru bastei o długości 5 m i grubości 2,1 m, którego koro

na pojawiła się na głębokości 2,1 m. Mur wykonany był z dobrze opracowanych kamieni 

kładzionych na zaprawie wapiennej. Na głębokości 1,4 m poniżej zachowanej korony znajdo

wał się sklepiony otwór wysokości 1,5 m i szerokości 2,5 m (prawdopodobnie działobitnia). 

Nie osiągnięto stopy fundamentu. We wnętrzu bastei znajdował się także fragment innego, 

młodszego muru ceglanego z otworem drzwiowym. Nawarstwienia stanowił głównie gruz 

kamienno-ceglany przemieszany z ziemią, będący zasypem, którym wypełniono wnętrze ba

stei, najpewniej przed budową pałacu. Pozyskano wyłącznie ceramikę naczyniową, datowaną 

na XVII-XVIII w. Wykopy 2-5 usytuowane zostały na zewnątrz bastei. W zależności od na

chylenia terenu głębokość ich sięgała od 4 do 5,5 m. Ponieważ celem było rozpoznanie posa

dowienia bastei, wykopy niejako otoczyły budowlę na odcinku połowy jej obwodu. Najważ,. 

niejsze było tu odkrycie skarpy o nachyleniu około 75°, wykonanej z prostokątnych bloków 

piaskowca o wymiarach 0,8 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te stanowiły jedynie okładzinę zewnętrzną. 

Na obecnym etapie badań nie rozpoznano wnętrza tej konstrukcji, niewąrpliwie związanej 
z fundamentem bastei. W dolnych partiach skarpa kończyła się pionowym fundamentem 
wysokości około 0,5 m. Na dnie wykopu nr 2 wystąpiły fragmenty drewnianych pali, które 
wiązać można z istnieniem fosy lub też zabezpieczeń w postaci ostrokołu. Na uwagę zasługuje 

także wykop nr 5, w którym wystąpił fragment muru kamiennego, będącego pozostałością 
muru flankującego wjazd do zamku dolnego. Nawarstwienia we wszystkich wykopach są 

jednorodne i składają się, podobnie jak w wykopie l, z gruzu kamienno-ceglanego, przemie
szanego z ziemią barwy brunatnej. Jest to wynikiem obsypania bastei na wysokości kilku 

metrów takim materiałem, pochodzącym z rozbieranego średniowiecznego zamku. Pozyska

ny materiał zabytkowy to głównie ceramika datowana na XVII-XVITI w., a także szkło po

chodzące z nieokreślonych bliżej form. 

Badania będą kontynuowane. Celowe byłoby odsłonięcie całej budowli. 

założenia obronne średniowiecznego zamku piastowskiego - cylindryczna wieża 

ostatecznej obrony (XIII w.) 

Badania przeprowadzone przez mgr. Wiesława Kusia (Muzeum w Cieszynie). Konsulta

cja archeologiczna dr Zbigniew Pianowski, architektoniczna prof. dr hab. Janusz Bogdanow-
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CZCHÓW zamek, st. l, 

gm. loco, 
woj. tarnowskie, 

AZP 107-63/1 

• _.., l 11- --.-t' _, .• "-
Dąbrowa, st. 3, 

gm. Klaj, woj. krakowskie 

Dąbrowa. Boguszyce, 

st. st. 4, 5, 6; 15/17, 

gm. Oleśnica, woj. wrocławskie 

DOBClYCE zamek, st. 7, 

gm. loco, 
woj. krakowskie, 

AZP 106-58/36 

ski. Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Kontynuowano badania prowadzone 

w 1995 r. w wykopie I- usuwano stożkowary nasyp gruzowo-ziemny, który otaczał wieżę cy
lindryczną w połowie jej obwodu. Usunięto 900 m3 gruzu, odsłaniając lico zewnętrzne wieży 
na długości 12 m. Część nasypu w rejonie muru obwodowego od pólnocy pozostawiono do 

czasu opracowania planu przystosowania obiektu do ekspozycji. 

Odkryto kilka obiektów związanych z gotyckim zamkiem książąt cieszyńskich. 

Od strony południowo-wschodniej, na poziomie nasypu, odsłonięto przylegający do wie

ży cylindrycznej fragment średniowiecznego muru obronnego wewnętrznego, o długości 4 

m i szerokości 0,8 m. Mur wykonany został z dobrze opracowanych kamieni wapiennych, 

kładzionych na zaprawie wapiennej. Obiekt można zidentyfikować na rysunku widoku zam

ku z 1647 r. W odległości 1,2 m na północ od muru wewnętrznego, równolegle do niego, 

odkryto fragment bliżej niezidentyfikowanego muru kamiennego z domieszką cegły (pozo

stałości budynku?). Mur, odsłonięty na długości 4,5 m, ma szerokość 0,6 m. Prace eksplora

cyjne prowadzone w rejonie odkrytego międzymurza pozwoliły na uchwycenie przebiegu frag

mentu zewnętrznego muru obwodowego otaczającego zamek górny oraz na odsłonięcie jego 

lica wewnętrznego. Odsłonięty fragment mial długość 5 m i szerokość 1,8 m. W rejonie mię

dzymurza odkryto przylegające od południa do muru wieży cylindrycznej pozostałości kon

strukcji ceglanej kopulastego pieca. Układ cegieł wyznaczał przebieg jego ścian oraz zarys 

zniszczonej konstrukcji kopuły. Nawarstwienia mączki ceglanej o miąższości O, 7 m mogą 

wskazywać, że służył on do wypału cegły. Obiekt można datować na początek XIX w. Po 

stronie wschodniej pieca odkryto zachowany na długości 8 m, słaby pod względem konstruk

cyjnym mur kamienny szerokości 0,8 m. Jego wysokość od strony pólnocnej wynosiła 2,5 m, 

od południa opadała do poziomu nasypu. Mur ten wybudowano na gruzowisku otaczającym 

wieżę cylindryczną. Mógł służyć jako osłona piecowiska. 

Pozyskano głównie ceramikę późnośredniowieczną oraz nowożytną. Na uwagę zasługuje, 

znana z innych badań, kwadratowa płytka posadzkowa z przedstawieniem orła piastowskie

go i napisem "Premislaus dei gratia dux Tessinensis" (około 1400 r.) oraz ściankawy kafel 

piecowy z przedstawieniem orła i datą (1625). 

Badania będą kontynuowane. 

zamek późnośredniowieczny 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 czerwca do 10 sierp

nia przez mgr. Andrzeja Szpunara (Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Finansowane przez 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 2 arów. 

Kontynuowano odsłanianie murów obwodowych zamku od strony wschodniej i w rejo

nie wieży- w efekcie uzyskano pełny zarys muru obwodowego wokół wieży zamkowej. Eks

plorowano warstwy w ćwiartkach D i C aru II-a metodą plastyczną, pozyskując materiał 

zabytkowy z poszczególnych poziomów użytkowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 
Badania będą kontynuowane . 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

zamek późnośredniowieczny i nowożytny 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 27 lipca przez 

mgr Ewę Kwaśniewską (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 

Regionalne PTTK w Dobczycach. Pierwszy sezon badań. Założono wykop weryfikacyjny V96 
w rejonie starszej, zagruzowanej odkrywki archeologicznej, znajdującej się w pólnocno-za

chodnim narożniku wschodniej części obecnego dziedzińca dolnego (dawna "izba wielka"), 

wewnątrz bliżej nieokreślonego obiektu kamiennego (badania S. Buratyńskiego i R. Zająca 

w łatach 1970-1974). Przebadano powierzchnię 4m2• 



DOBRE MIASTO, st. l, 
gm. loco, 
woj. olsztyńskie, 

AZP 19-60/-

Po usunięciu zasypiska obiekt zinterpretowano jako komorę grzewczą pieca typu hypo

caustum. Wewnętrzne konstrukcje komory nie zachowały się . Ściany pieca zbudowano z wiel

kich kamieni piaskowcowych, spojonych gliną. Nosiły one ślady silnego przepalenia i okop

cenia. Ich wysokość wynosiła około 130 cm. Ściany południowa i północna miały odsadzki 

na wysokości około 130 cm od stóp fundamentowych. Wewnętrzne wymiary komory wyno

siły 250 x 160 cm. Piec dostawiono do północnego muru obwodowego dziedzińca i zachod

niej ściany "izby wielkiej". W ścianie tej znajdował się otwór wybity w starszej zamurówce 

pierwotnego wlotu do pieca. Do wnętrza komory prowadziły z niego schody ułożone z wtór

ników architektonicznych (obramień okiennych). Jedyną zarejestrowaną warstwę stanowiło 

współczesne zasypiska gruzowo-ziemne. Znaleziono w nim część piaskowcowej płyty posadz

kowej z otworem na wpuszczanie ciepłego powietrza, fragmenty średniowiecznych i nowożyt

nych cegieł i dachówek, nowożytne płytki posadzkowe, kości zwierzęce i ich fragmenty oraz 

zabytki współczesne. Zaburzona stratygrafia nawarstwień nie daje podstaw do datowania 

obiektu. Jest on młodszy od muru obwodowego i zachodniej ściany "izby wielkiej". 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne {XIV-XX w.) 

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w dniach od 12 do 20 czerwca przez mgr. Ada

ma Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestora prywatnego T. Szem

plińskiego. Pierwszy sezon badań. 

Prace prowadzono na terenie działki przy ul. Jana Pawła II, w wykopie budowlanym 

z 1991 r. o wymiarach 7 x 17 m, wykorzysrywanym jako dół odpadowy, zasypanym wtórnie do 

wysokości około 1-1,5 m. Przebadano powierzchnię 119 rn2
• 

Usunięto śmieci, oczyszczono i zadokumentowano dwa profile obwodowe wykopu (po

minięto profil północno-zachodni, którym była ściana fundamentowa nowo wzniesionego 

budynku, oraz południowo-wschodni, którego treść stanowiła warstwa zasypowa wykopu). 

Wykonano rzut poziomy fragmentu muru miejskiego, odsłoniętego w zachodniej części wy

kopu na odcinku 6,1 m, i dokumentację rysunkową jego lica północno-zachodniego (ze

wnętrznego), znacznie lepiej zachowanego niż północno-wschodnie (od strony miasta). Mur, 

którego szerokość nie przekraczała 1,5 m, biegł nieco ukośnie z południowego zachodu na 

północny wschód. Zachowany strop, częściowo zniszczony podczas prac ziemnych prowadzo

nych bez udziału archeologa, zbudowany był z cegły gotyckiej układanej w wątku blokowym, 

zwanym kowadełkowym, co było wyraźnie widoczne w licu północno-zachodnim. Ponieważ 

wątek ten na terenach dawnego państwa krzyżackiego i "rdzennej" Polski występuje od po

czątku XVI w., marny tu do czynienia z fragmentem muru, który w tym czasie poddany był 

naprawie (być może po zniszczeniach wojennych w 1520 r.). Natomiast wątek wendyjski, 

uchwycony od strony południowo-wschodniej (tzn. od strony miasta), stosowany w Polsce od 

l połowy XIII do XIV w., wydaje się wątkiem pierwotnym, pochodzącym z okresu wznosze
nia murów obronnych w XIV w. Odkryty mur nosi liczne ślady napraw oraz przeróbek zwią

zanych z przejęciem fortyfikacji miejskich pod zabudowę mieszkaniową - m.in. natrafiono 

na fragment schodów prowadzących do pomieszczenia piwnicznego. Fundament murów 

obronnych wykonany był z kamienia polnego łączonego na zaprawę wapienną, podobnie jak 

w innych wykopach w tym rejonie starego miasta (DM l , 5 i 7), ze względu na niewielką 

głębokość badanego wykopu, nie udało się jednak uchwycić poziomu jego posadowienia (co 

powiodło się w wykopie 5). Zadokumentowano tylko pierwszą warstwę kamieni od strony 

zewnętrznej (lico północno-zachodnie), natomiast od strony wewnętrznej (lico północno

wschodnie) partii fundamentowej w ogóle nie uchwycono. Ponieważ na odsłoniętym odcin

ku lico zewnętrzne zostało przebudowane, nie można stwierdzić, czy pierwotnie między warstwą 

fundamentową (kamienną) a ścianą murowaną z cegły znajdowała się warstwa rolki oddziela

jącej oba poziomy. Uwzględniając jednak fakt, że w wykopie 5 (na północny wschód od 

tegorocznego) wystąpiła taka rolka w postaci cegieł układanych naprzemianlegle główkowo 

na sztorc i wozówkowa na płask, można przyjąć, że znajdowała się także tutaj, zwłaszcza od 

strony wewnętrznej. Od strony zewnętrznej wątek blokowy wykonany został bezpośrednio 

nad warstwą kamieni, przy czym pierwsza warstwa cegieł ulożona byłą w układzie wózkowym. 
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Materiał zabytkowy pozyskany podczas prac ziemnych w wykopie był bardzo nieliczny i ogra

niczył się do ceramiki naczyniowej, którą można datować na XIV-XV w. Z pomieszczenia 

piwnicznego pochodzi ponadto wyklejony garnek kamionkowy z sygnaturą "Muskauer Ste

inzeug F. D.", a więc z wytwórni Mużaków na Łużycach, datowany na 2 połowę XIX wieku. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Archiwum PSOZ w Olsztynie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

~~u. .. .--. .................................... . 
DOBRZYŃ nad Wisłą. 
("Góra Zamkowa"), st. l, 

gm. loco, 

woj. włocławskie, 

AZP 48-50/5 

DRĄGÓW, 
gm. T wardogóra, 

woj. wrocławskie, 

AZP 74-33/-

grodzisko wczesno- i późnośredniowieczne {Xlll-XIV w.) 

zamek późnośredniowieczny (XV w.} 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem stanowiska przez wody Wisły, 

przeprowadzone w czerwcu przez mgr mgr Aleksandra Andrzejewskiego i Arkadiusza Ho

ronziaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownia Dokumentacji Archeo

logiczno-Konserwatorskiej PSOZ Włocławek). Finansowane przez PSOZ. Obiekt był badany 

w latach 1969-1976. W sezonie 1996 wyeksplorowano i przebadano 5 wykopów o łącznej 

powierzchni około 100m2 i kubaturze około 400m3. Wykonano odwierty za pomocą świd

rów geologicznych w czterech ciągach (2 na relikcie grodziska, 2 na przeciwstoku północno

zachodniej części wału). 

Odwierty dwóch pierwszych ciągów potwierdziły obserwacje poczynione w wykopach ba

dawczych, natomiast dwa pozostałe wykluczyły istnienie osady przygrodowej, co sugerował 

materiał znaleziony na powierzchni. Po przeprowadzeniu prospekcji terenu otaczającego "Górę 

Zamkową" stwierdzono, że materiał ten znalazł się na badanym terenie na skutek procesów 

stokowych i wymywania z położonej wyżej części miasta. Pozyskano zbiór ruchomych mate

riałów liczący około 5000 zbytków, uporządkowanych w 421 numerach inwentarzowych. Naj

liczniejszą grupę stanowią fragmenty naczyń glinianych (około 3038), poza tym znaleziono 

przedmioty metalowe (226), w większości destrukty detali żelaznych z konstrukcji drewnia

nych wału (np. gwoździe, haki, obejmy), ale też groty bełtów, noże itp. Wydobyto kilkanaście 

kości ludzkich w warstwach współczesnych i 1710 kości zwierzęcych, a także pojedyncze przed

mioty, takie jak: naczyniowe kafle plecowe, fragmenty ceramiki budowlanej, szkła i wytwo

rów skórzanych, przęślik gliniany i zabawki dziecięce. Ustalono, że należy wydzielić 3 fazy 

budowlane północnego wału grodu. Chronologia jego zawiera się między rokiem 1200 (a ra

czej chyba początkiem XIII w.) i początkiem XV w. Jednoznacznie wykluczono możliwość 

funkcjonowania obiekru przed schyłkiem XII w., ze względu na fakt, że we wszystkich wyko

pach w spągu nawarstwień kulrurowych występują relikty cegły średniowiecznej, a także ze wzglę

du na zdecydowaną dominację ceramiki naczyniowej wypalonej w atmosferze redukcyjnej. 

Przeprowadzone w 1996 r. prace były zapewne ostatnią okazją do przebadania całej po

wierzchni pozostałej z dość dużego założenia (w latach 50. znajdowało się na majdanie boi

sko do piłki ręcznej) i zweryfikowania informacji o obiekcie. Przy obecnej kondycji finanso
wej nauki wydaje się, że los obiektu został przesądzony i niebawem pozostała jego część osu

nie się do Wisły, choć wielki walor krajobrazowy i historyczny dobrzyńskiej "Góry Zamko

wej" sprawia, że zasługuje ona na troskliwą opiekę. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz.. 

kiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych", 

t. 3, 1997. 

1 
Badania nie będą kontynuowane. 
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ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego 

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w kwietniu przez dr. Andrzeja Mierzwińskie

go, dr. Sławomira Możdziocha i mgr Lidię Nowacką (Instytut Archeologii i Etnologii Pol

skiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu). Finansowane przez Telekomunikację Polską 

SA - Dyrekcję Okręgu we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. 

Badania miały charakter ratowniczy i dotyczyły nadzoru wykopów liniowych o głęboko

ściach w granicach 50-120 cm i szerokości 40 cm, wykonywanych pod instalację świadowo

dową i telefoniczną zarówno w strefie zabudowy wsi, jak też na jej gruntach od strony połu

dniowej, wzdłuż drogi polnej prowadzącej do Goszcza. W strefie zabudowanej wykonano 

wykopy liniowe oraz serię poszerzonych wykopów pod studzienki instalacyjne (80 x 80 cm), 

natomiast poza tą strefą ograniczono się do wykopów liniowych. 
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W obrębie zabudowy wsi, zorientowanej po linii południowy wschód-północny zachód, 

stwierdzono dwie strefy koncentracji materiału ceramicznego w wierzchnich nawarstwieniach, 

ulokowane przy jej krańcach od strony wschodniej (około 70 m na południe od szosy stano

wiącej oś wsi) i zachodniej (przylegającej od północy do szosy). Wystąpiły one na polach 

sąsiadujących z rozproszonymi gospodarstwami. Ich obecność potwierdziła dodatkowo pene

tracja powierzchniowa. Pierwsza strefa (170 x 300 m) rozciąga się bezpośrednio na wschód UJ 

z 
od drogi do Goszcza. Dostarczyła ona materiału zabytkowego o nowożytnej metryce - 46 N 
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fragmentów. Drugą strefę (150 x 250 m) ogranicza od zachodu bieg szosy wiodącej do Za- c.. 

krzowa. Pozyskany stąd materiał ceramiczny nosi zarówno cechy późnośredniowieczne, jak 

też nowożytne- 285 fragmentów. Uchwycone strefy osadnicze, oddalone od siebie o około 

250 m, poświadczają zapewne zmiany w rozplanowaniu wsi w ramach jej łańcuchowego ukła-

du. Poza strefą zabudowy i jej bezpośredn iego zaplecza stwierdzono jedynie 2 ślady osadni-

cze, usytuowane na południe od wsi, w odległości 250 m i 350 m od jej krańca, po wschod-

niej stronie drogi polnej do Goszcza. Dostarczyły one po 3 fragmenty ceramiki o metryce 

późnośredniowiecznej (bliższy) i nowożytnej (dalszy), wybrane z warstwy ornej . Można je uznać 

za pognojowe, gdyż szersza prospekcja powierzchniowa nie dostarczyła dalszych znalezisk. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym - Oddziale 

Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Dolnośląskich 

Wiadomościach Prahistorycznych". Badania zakończono. 

zabudowa póżnośredniowieczna i nowożytna 

grób z okresu nowożytnego (XVII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w Lipcu przez mgr Krystynę Bień

kowską (Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Bia

łymstoku . Pierwszy sezon badań. Założono wykop w północno-wschodnim narożniku pl. 

Kościuszki. Przebadano powierzchnię 30m2• 

Do głębokości 2 m sięgały warstwy niwelacyjne z materiałem nowożytnym. Poniżej odsło

nięto resztki spalonego budynku mieszkalnego, podpiwniczonego, którego ściany oblepione 

były gliną. Między spalenizną i fragmentami spalonych desek znaleziono dużą ilość polepy, 

liczne ułamki naczyń glinianych oraz żelazną radlicę. Materiał można datować na XVI/XVII w. 

W odległości 7 m na północ od północno-wschodniego narożnika wykopu, w trakcie prowa

dzonych w tym czasie robót związanych z wymianą nawierzchni jezdni, na głębokości 0,60 m 

od powierzchni natrafiono na pochówek dwóch osób: kobiety i mężczyzny. Kobietę pochowa

no głową na wschód, a mężczyznę głową na zachód. Przy czaszce kobiety znaleziono paciorki 

szklane, głównie kształtu beczułkowatego, barwy "bursztynowej", oraz kilka "malinowatych" 

i kubookteadrycznych, barwy "bursztynowej" i granatowej. W jamie grobowej między kość

mi znal.eziono fragmenty kafli miskowych i naczynia z zieloną polewą o chronologii XVII
wiecznej . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: paleolit 

patrz: okres nowożytny 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 sierpnia do 2 grudnia 1995 r. 

i od 3 do 28 września 1996 r. przez mgr. Jerzego Gulę (firma prywatna). Finansowane przez 

PSOZ. Drugi sezon badań. 

Badania na Starym Mieście we Fromborku podjęte zostały w 199 5 r. w ramach programu 

"Ratowanie miast historycznych" i były kontynuowane w roku 1996. Objęto nimi obszar 

zamknięty ulicami: Kopernika-Pocztową-Sportową-Kapelańską. Łącznie przebadano powierzch

nię 34 arów. 

W roku 1996 dokończono eksplorację odsłoniętej w roku ubiegłym murowanej kon

strukcji (pieFwotnie uważanej za studnię) oraz wykonano wykop umożliwiający dotarcie do 
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gm. loco, 
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calca przez występujące w południowej partii kwartału silnie nawodnione warstwy wyrów

nawcze, co pozwoliło określić warunki posadowienia planowanej zabudowy. Układ odsło

niętych w poszczególnych poziomach reUktów potwierdził sugestię z 1995 r., że układ zabu

dowy, więc zapewne i podział terenu na działki, zmieniał się w każdym z badanych poziomów. 

Przypuszczać należy, iż po każdym zniszczeniu Fromborka utrzymywano podział na kwartały, 

ale wewnątrz kwartału podziały ulegały zmianom zależnym od wielu bliżej nieznanych czyn

ników. Prace badawcze na obszarze Starego Miasta we Fromborku należałoby kontynuować, 

umożliwiając w ten sposób podjęcie prac inwestycyjnych na terenie jego historycznego cen

trum. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Elblągu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XV-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Zbigniewa Bor

cowskiego, Elżbietę Kołosowską, Bogdana Kościńskiego i Dariusza Osińskiego (Pracownia 

Archeologii Gdańska Muzeum Archeologicznego w Gdańsku). Finansowane przez Uniwer

sytet Gdański i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Stanowisko zlokalizowane zostało we

wnątrz kwartału ulic: Podwale Przedmiejskie, Rzeźnicka, Św. Trójcy i Kładki. Przebadano 

powierzchnię około 800m2• 

Warstwy torfu przebiegające na całej powierzchni stanowiska świadczą o podmokłym 

charakterze terenu, którego użytkowanie rozpoczyna się wraz z budową zespołu franciszka

nów (kościoła św. Trójcy i klasztoru, wraz z towarzyszącymi im zabudowaniami) oraz kościoła 

św. Piotra i Pawła, czyli od )01 w. W tym czasie obszar ten pozostawał niezabudowany i, sądząc 

z grubych nakładów gotyckiego gruzu ceglanego zalegającego w torfie, służył najprawdopo

dobniej jako zaplecze budowy. Gruz ten wraz z warstwą gliny posłużył jako podkład niwela

cyjny pod pierwsze fazy zabudowy, głównie drewnianej, w XVI w. W tym czasie osadnictwo 

przybrało charakter bardziej zagęszczony. Związane było z funkcjonowaniem zespołu franci

szkańskiego, wokół którego powstała zapewne regularna zabudowa mieszkalna na parcelach 

wytyczonych wzdłuż nowego ciągu ulic. Charakter odkrytych konstrukcji świadczy raczej 

o ich gospodarczych funkcjach. Podobnie kształtowała się sytuacja w XVII w. i przynajmniej 

w połowie XVIII w., przy czym charakter stanowiska staje się bardziej czytelny- pojawiają się 

obiekty o niezbyt solidnej konstrukcji drewnianej, wypełnione mierzwą, którym towarzyszą 

warstwy o dużej zawartości kości zwierzęcych - można zatem sądzić, że mamy do czynienia 

z rozwojem rzeźni w tym okresie. Potwierdza to również nazwa ul. Rzeźnickiej, biegnącej 

wzdłuż wschodniego boku badanego kwartału. Po połowie XVIII w. na części tego obszaru 

pojawiła się zabudowa murowana i murowano-drewniana - zachowały się tylko niewielkie 

fragmenty wątków ceglanych, gdyż cały ten poziom został zniszczony przez pomieszczenia 

kotłowni, wybudowanej dla obsługi gmachu policji SS w latach II wojny światowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie Gdańsk średniowieczny w świede 

najnowszych badań archeologicznych i historycznych. Materiały z konferencji zorganizowa

nej z okazji tysiąclecia Gdańska (997-1997), Gdańsk 1998. 

patrz: mezolit 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne {Xlii-XVII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Krzysztofa Czaplę (Muzeum Archeo

logiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez Urząd Miejski w Głogowie i Przedsię

biorstwo Usług i Budownictwa "BUDOPROJEKT" sp. z o.o. w Głogowie. 

Odkryto 35 obiektów nieruchomych, zróżnicowanych pod względem wielkości, kształtu 

oraz pełnionych pierwotnie funkcji, związanych z okresem poprzedzającym budownictwo 

murowane. Uzyskano 22 274 zabytków. 
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patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

zamek późnośredniowieczny 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Czesława Francke (Mu

zeum Archeologicme we Wrodawiu). Finansowane przez PSOZ. 
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Gniezno, st. 22 patrz: wczesne średniowiecze 
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miasto lokacyjne i jurydyka metropolitalna (wczesne i późne średniowiecze, okres 

nowożytny) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z robotami ziemnymi poprzedzającymi mo

dernizację centrum miasta przed obchodami 1000-lecia śmierci św. Wojciecha, przeprowa

dzone przez mgr. Tomasza Janiaka (Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie). Fi

nansowane przez Urząd Miejski w Gnieźnie. Drugi sezon badań. Nadzorami objęto tereny: 

dawnego miasta lokacyjnego na Wzgórzu Panieńskim (Rynek- st. 7, ul. Farna- st. 53, część 

ul. Dąbrówki- st. 73, ul. Tumska- st. 6), dawnej jurydyki metropolitalnej (wschodnia część 

ul. Łaskiego - st. 4) i grobli pomańskiej (zachodnia część ul. Łaskiego - st. 13c). Wykopy 

badawcze (nr l i 2 oraz sondaż l) założono w pólnocno-zachodnim narożniku Rynku (st. 7). 

W wykopie 2 (o powierzchni 92 m2) odsłonięto fundamenty dwóch kamienic, wchodzą

cych w obręb pierwotnego bloku zachodniego Rynku (sprzed pożaru w 1819 r.). Kamienica 

W. Jelnickiego była usytuowana po północnej stronie wlotu dawnej ul. Tumskiej w Rynek. 

Wyróżniono w niej 3 fazy budowlane. Fazę l (początek XVI w.) reprezentuje kamienny fun

dament ustawionej szczytowo do Rynku, trapezowatej budowli o wymiarach 10,2 x 13 m, 

wykonany w wąskim rowie fundamentowym z kamieni polnych o wymiarach 0,25 x 0,35 m, 

z wyraźną tendencją do zachowania poziomów wyrównawczych (z użyciem gruzu ceglanego). 

Ponieważ północny mur magistralny urywa się nie przewiązując z innym fundamentem, na

leży wnioskować, że zakres inwestycji został w stosunku do planów pierwotnych ograniczony. 

Budynek był niepodpiwniczony, zapewne jednotraktowy z dużą sienią, z bogato zdobioną 

późnogotycką elewacją frontową (wskazują na to fragmenty cegieł szkliwionych, w tym oścież.. 

nicowych). W fazie II (2 połowa XVI w.) dostawiono od tyłu jednotraktową oficynę, wkopu

jąc jednocześnie w budynek frontowy dwutraktową piwnicę, przesklepioną kolebkowo. Do

stawione od wnętrza mury kamienno-ceglane i ceglane miały szerokość 0,5-1,2 m. Cegły 

palcówki o wymiarach 26/ 26,5 x 11,5/ 12,5 x 9 cm ułożone były w wątku nieregularnym, 

częściowo blokowym. Oficyna (grubość murów 1,2 i 1,8 m) miała wymiary 9,7 x 8,6 m. W fa

zie III (XVIII w.) przeprowadzono generalny remont kamienicy z wybudowaniem nowych 

sklepień kolebkowych w piwnicy, do czego użyto cegły o wymiarach 29 x 15 x 7,5 cm. W ka

mienicy K Kuglera, dostawionej do kamienicy Jelnickiego od północy, wyróżniono 2 fazy. 

W fazie l (początek XVII w.) budynek był postawiony szczytowo, na planie trapezowatym 
o wymiarach 6,5 x 13/ 15 m. W niepodpiwniczonym przyziemiu rysowal się układ o dyspo
zycji trójdzielnej: pomieszczenie wschodnie (frontowe) - szerokość wewnętrzna 3,8-4,3 m, 

środkowe- 2-2,2 m i zachodnie- 4,7-5,3 m. Fundamenty miały ławę fundamentową na 
kilka warstw kamieni, nadbudowaną ceglanym murem w ukladzie blokowym. Szerokość fun
damentów była zróżnicowana: w segmencie przednim wynosiła 1-1,5 m, w segmencie tyl

nym - 0,5 m. Znaczy to, że tył budynku wykonano w lżejszej konstrukcji (szachulcowej). 
W fazie II (równoczasowej z fazą Ill Jelnickiego) wykonano remont połączony z całkowitą 

wymianą ściany frontowej budynku. W materiale gruzowiskowym pozyskano niezbyt liczny 

materiał zabytkowy, głównie fragmenty kafli XVIIl-wiecznych i ceramiki naczyniowej (m.in. 

wyklejono dzban półfajansowy - naśladownictwo włoskich majolik) oraz naczynia szklane 

(butelki, gąsiory). Na ul. Dąbrówki (st. 73) natrafiono na fundamenty bramy toruńskiej , 

mającej postać wieży bramnej. Ustalono szerokość jej ściany na 9 m. Na ul. Łaskiego (st. 4 

i 13c) uchwycono na głębokości 1,4 m pod poziomem terenu fragment drewnianego wodo

ciągu z l połowy XVII w., zbudowanego z drążonych, drewnianych pni sosnowych, łączo

nych żelaznymi spoidłami. 
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GORZÓW WIELKOPOLSKI, 
st. 15, Stary Rynek, 

AZP 45-12/81 

późnośredniowieczna kaplica przy katedrze p. w. Wniebowzięcia NPM (XIV w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające wymianę nawierzchni rynku, prze

prowadzone przez mgr Małgorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim), z udzia

łem Stanisława Sinkowskiego. Konsultacja naukowa mgr Zdzisław Linkowski i mgr inż. arch. 

Henryk Kustosz. Finansowane przez PSOZ i Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim. Wykop 

o wymiarach 7 x 9,7 x 6,5 x 9,6 m usytuowano przy południowo-wschodnim narożniku 

korpusu kościoła. 

Odsłonięto mury i fundamenty prawdopodobnie dolnej kondygnacji kaplicy. Była to 

budowla o powierzchni około 15 m, zazębiająca się w części północnej z narożnikiem połud

niowo-wschodnim korpusu kościoła. Pierwotnie zewnętrzne wejście zlokalizowano po stro

nie zachodniej; przylega ono do południowej ściany kościoła. Fundament tworzyła 30-40-
centymetrowa warstwa kamieni. Mur o konstrukcji wnękowo-filarowej, licowany obustronnie, 

wykonany był techniką "opus emplectum" na zaprawie wapiennej. Wnęki przykryte były 

nadprożem odcinkowym, fragmentarycznie zachowanym. Lico wewnętrzne wykonane było 

z cegły gotyckiej, spoinowane w wątku wendyjskim, zewnętrzne lico z kamienia. Pierwotny 

poziom użytkowy budowli znajdował się około 2 m poniżej obecnego poziomu bruku. W cza

sach nowożytnych obniżono go o około 50 cm przez wbudowanie wzdłuż wewnętrznego ob

wodu pierwotnego fundamentu muru ceglanego i kamienno-ceglanego na zaprawie glinia

nej. Ponadto natrafiono na fragmenty nowożytnego kamiennego fundamentu, biegnącego 

wzdłuż prezbiterium, stanowiącego prawdopodobnie pozostałości budynków świeckich, przy

legających do murów kościoła. W południowo-zachodnim narożniku wykopu odsłonięto frag

menty kamienno-ceglanego fundamentu bliżej nieokreślonej budowli. Na odcinku szeroko

ści 1,10 m odkryto fundament katedry- wykop w tym miejscu osiągnął calec na głębokości 

około 2,20 m. Wyeksplorowano l pełny pochówek szkieletowy i 3 niepełne, leżące poza wnę

trzem budowli, poza tym liczne fragmenty przemieszanych kości ludzkich, monety, nóż, gu

ziki, gwoździe, szpileczki, fragmenty tkanin, ozdoby, fragmenty ceramiki nowożytnej i siwej 

oraz dzbanek datowany na XIV w., fragmenty szkła, w tym szkła witrażowego, i detali archi

tektonicznych. Odkrycie to należy wiązać najprawdopodobniej z kaplicą ku czci św. Urbana, 

dobudowaną w 1385 r. do korpusu kościoła, wówczas farnego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim. 

Badania będą kontynuowane. 
. .-. • •.• - ...... - ·-·· l •• ł.-J .... :.\.., • ...,-~=·. -•. ~ . .-•. ·.- '• --. . l- :; 

GOSZCZ, 
gm. Twardogóra, 

woj. wrocławskie, 

AZP 74-33/-

ślady osadnictwa z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego 

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w okresie od listopada 1995 do czerwca 1996 r. 
przez dr. Andrzeja Mierzwińskiego, dr. Sławomira Moździocha i mgr Lidię Nowacką (In

stytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu). Finansowa

ne przez Telekomunikację Polską SA - Dyrekcję Okręgu we Wrocławiu. Pierwszy sezon ba

dań. 

Badania miały charakter ratowniczy i dotyczyły nadzoru wykopów liniowych o głęboko

ściach w granicach 50-165 cm i szerokości 40 cm, zwykłe jednak oscylujących wokół pozio

mu 120 cm, wykonywanych pod instalację światłowodową i telefoniczną w strefie zabudowy 

wsi oraz na jej gruntach wzdłuż odgałęzień prowadzących do sąsiednich miejscowości (Do

masławic, Drągowa, Nowej Wsi Goszczańskiej oraz Twardogóry). W strefie zabudowanej 

wykonano wykopy liniowe oraz serię poszerzonych wkopów pod studzienki instalacyjne 

(80 x 80 cm), natomiast poza tą strefą ograniczono się do wykopów liniowych. 

Rozgałęziony układ wykopów wzdłuż ciągów ulicznych w strefie współczesnej zabudowy 

pozwolił rozpoznać stratygrafię nawarstwień (użytkowych, niwelacyjnych i destrukcyjnych) 

oraz zasięg penetracji osadniczej z późnego średniowiecza oraz nowożytnej, datowanych na 

podstawie znalezisk fragmentów ceramiki naczyniowej, kafli i naczyń szklanych. Wyraźną 

cezurę w nowożytnych dziejach wsi stanowił pożar w 1749 r., który znalazł poświadczenie 

w odsłoniętych nawarstwieniach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w kierunku północnym, 

już poza obszarem zabudowanym, wzdłuż drogi polnej wiodącej do Drągowa, stwierdzono 

nasiloną obecność ceramiki wczesnonowożytnej. Jest to zapewne pozostałość osadnictwa 

związanego z istniejącym do dziś kościołem parafialnym. Poza nadzorowaną inwestycją zna

lazł się obszar zespołu pałacowego położonego w centrum wsi. Znałeziska późnośredniowieczne 

przeważają w części północno-wschodniej (przykościelnej) Goszcza. Pozwala to wnioskować 



Hłomaa, st. l, 

gm. Sanok, woj. krośnieńskie 

o przesunięciu się centrum wsi w XVI-XVII w. w kierunku pałacu (którego najstarsze założe

nie sięga X.V w.), a w XVIII w. skoncentrowaniu zabudowy przy wzniesionym w latach 1743-

1749 kościele ewangelickim oraz wzdłuż drogi wrocławskiej. W otoczeniu wsi udało się stwier

dzić jedynie 2 ślady osadnicze, usytuowane w odległości po około 300 m od ktańców zabudo

wy: jeden zlokalizowany po wschodniej stronie szosy do Twardogóry (fragment ceramiki 

późnośredniowiecznej), a drugi po wschodniej stronie drogi polnej do Drągowa (3 fragmenty 

ceramiki nowożytnej). Ceramikę wybrano z warstwy ornej. Szersza prospekcja powierzchnio

wa nie dostarczyła dalszych materiałów, można zatem uznać te znaleziska za pognojowe. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym - Oddziale 

Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Dolnośląskich 

Wiadomościach Prahistorycznych". Badania zakończono. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

.~~~~~~~--~~~~~~~--~~~r-~----nn~~~~~~~~~ 

!MIELNIK STARY, st. l, 
gm. Stryków, 

woj. łódzkie, 

AZP 64-53/6 

Janiszewo, st. 2, 
gm. Lubraniec, woj. włocławskie 

JANKOWO DOLNE, st. 20, 

gm. Gniezno, 

woj. poznańskie, 

AZP 49-35/14 

gm. loco, 

woj. przemyskie, 

AZP 103-83/-

gródek stożkowaty/fortalicja, późne średniowiecze i początek aktesu nowożytnego 
(koniec XIV-początek XVI w.) 

Badania inwentaryzacyjno-ratownicze, przeprowadzone w dniach od l do 4 października 

przez mgr. Błażeja Muzalfa (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowa

ne przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Wytyczono 3 wykopy na "kopcu" gródka. Łącznie 

przebadano powierzchnię 32m2• 

Pozyskano głównie materiał ceramiczny późnośredniowieczny oraz nieco ceramiki XVI

wiecznej. Stwierdzono, że fortalicja powstała na skutek odcięcia przekopem i nadsypania 

części wysokiego brzegu dolinki niewielkiego cieku, będącego albo dopływem Moszczenicy, 

albo jej zachodnim ramieniem źródliskowym. Obiekt uległ zniszczeniu wskutek pożaru na 

początku XVI w. Wykonano plan sytuacyjno-wysokościowy założenia. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz.. 

nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule: B. Muzolf, Działania ratow

nicze konserwatora zabytków archeologicznych na woj. łódzkie w 1996 roku, (w:) "Prace 

i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", Seria "Archeologia", 
nr 40, 1997-1998. 

patrz: okres nowożytny 

zabudowa parafialna wczesno- i późnośredniowieczna oraz nowożytna (XIII-XVIII w.) 

Badania przeprowadzone przez mgr. mgr. Czesława Strzyżewsklego i Justynę Mizerkę (Mu

zeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowane przez Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie. Siódmy sezon badań. Założono wykop o powierzchni 62,5 m2 

na południowo-zachodnim skraju wyniesienia, na którym usytuowany jest kościół i cmentarz. 
Eksplorowano wypełniska 13 obiektów, głównie wkopów z XIX w. i młodszych, między 

którymi występowało gruzowisko ze szczątkami spalonej zabudowy drewnianej, odsłonięte 

bezpośrednio pod warstwą humusu. Znaleziono pojedyncze ułamki naczyń z XIII/XIV w., 

kilkadziesiąt fragmentów silnie obtaczanych naczyń późnośredniowiecznych oraz ponad 830 

ułamków naczyń toczonych z XVI-XVIII w., fragmenty kafli płytkowych z XVI-XVIII w. oraz 

części kafli miskowych z XVI-XVII w., przedmioty metalowe (m.in. noże, sprzączkę, kłódkę, 

brzytwę, podkowę i podkówkę, gwoździe i okucia żelazne oraz srebrny półtorak Gustawa Adol

fa), ułamki szyb i butelek oraz fragment fajki porcelanowej, kawalki cegieł i kości zwierzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie. Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

kolegiata p.w. Wszystkich Świętych (późne średniowiecze) 
Badania stacjonarne, przeprowadzone w aktesie od września do grudnia przez mgr. J. Koca 

(Muzeum w Jarosławiu). Finansowane przez PSOZ i Urząd Miejski w Jarosławiu. Drugi se

zon badań. Przebadano powierzchnię 176m2• 
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]AWOR..Stare Miasto, 

Blok Dl, 
gm.loco, 
woj. legnickie, 

AZP 81-20/-

JELENIA GÓRA, st. 2, 

AZP 84-16/2 

l 

W wykopie l odkryto zachodnią partię krypty, zlokalizowaną między odkrytą w ubie

głym sezonie ścianą kamienną, fundamentem południowym nawy i przylegającą doń przypo

rą. Sklepienie krypty oparte było o fundament kolegiaty. Przy kamiennej przyporze dosta

wiono blok muru ceglanego z dodatkowym filarem, o który wspierało się dodatkowe sklepie

nie. Po zdjęciu górnych warstw cegieł z muru okazało się, że obudowuje on mur kamienny, 

przylegający do przypory i muru nawy, nie powiązany z nimi. Krypta była otwarta od zacho

du - natrafiono na fragment przejścia do następnych pomieszczeń i fragment posadzki ceg

lanej. Od południa była ograniczona murem zbudowanym z cegły i kamienia, poza którym 

znajdowało się kolejne pomieszczenie (w tym sezonie nie badane). Wykop 2 wytyczono wzdłuż 

przebiegu północnego fundamentu nawy. Odsłonięto fundament kolegiaty wraz z przyporą 

na odcinku około 7 m i prostopadły do niego mur kończący nawę. Mur, zbudowany z pia

skowca i cegły palcówki, powstał w okresie późniejszym - od północy tworzył przyporę, obu

dowywał fundament i wchodził do wnętrza nawy. Przedłużenie wykopu w kierunku zachod

nim pozwoliło na odkrycie na przedłużeniu nawy głównej stopy wieży kościelnej w jej partii 

zachodniej. Fundament wieży zlokalizowano w odległości około 6 m od zakończenia północ

nego muru nawy kolegiaty. Był on założony na planie prostokąta z dwoma prostokątnymi 

ramionami otwartymi od wschodu, pierwomie przesklepionymi. Sklepienie wspierało się na 

dwu ściankach ceglanych, dobudowanych przy ramionach wieży. Fundament wieży zbudo

wany był z piaskowca zespoinowanego silnie zaprawą wapienną. W części północnej świątyni 

odsłonięto prostokąmą kryptę z zachowanymi resztkami sklepienia, dobudowaną do funda

mentu nawy, zlokalizowaną pomiędzy filarem a murem poprzecznym kończącym nawę. Wewnątrz 

natrafiono na zniszczony grób z resztkami pochówku (pierwotnie przesklepiony). W obrębie 

nawy głównej odsłonięto grób z obudową ceglaną, ze szczątkami około sześciu zmarłych. 

Pochówki były zniszczone, przemieszane, nie stwierdzono w nich wyposażenia, niektóre no

siły ślady przesypania wapnem. W nawie głównej, w miejscach nienaruszonych budową, stwier

dzono występowanie warstwy intensywnie czarnej, tłustej ziemi o miąższości około 70 cm, 

w której natrafiono na ślady osadnictwa kulrury trzcinieckiej - znaleziono fragmenty 3 na

czyń (wazowatego, wazowatego z uchem oraz zdobionego kanelowaniem i motywem uko

śnych żłobków), a także źle zachowaną konstrukcję drewnianą (badania stanowiska odłożo

no do przyszłego roku). Ponieważ tegoroczne prace prowadzono na terenie przebadanym 

w 1938 r., nie znaleziono ruchomego materiału zabytkowego, zweryfikowano jednak wyko

nany wówczas rzut kolegiaty i stwierdzono wieleetapowość jej budowy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Jarosławiu. Wyniki badań 

zostaną opublikowane w "Roczniku Przemyskim". Badania będą kontynuowane. 

i miasto późnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jerzego Romanowa (Pracownia Ar

cheologiczno-Konserwatorska "EKSPLORER"). Finansowane przez Wydział Kulrury i Spor

tu Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy. 
Celem badań było rozpoznanie siatki murów obiektów obecnie nieismiejących. Zakres 

badań uniemożliwił dokonanie analiz chronologicznych, pozwalających datować odkryte 

relikty archeologiczne . 
..... ~ .... 

l grodzisko(?) i zamek późnośredniowieczny (2 połowa XIII-l połowa XV w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku i listopadzie przez 

mgr. Roberta Rzeszowskiego (Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze). Finansowane przez PSOZ 

i Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. Drugi sezon badań. Założono 2 wykopy: V96 o wy

miarach 6 x 4 m w północno-zachodniej części "zamku górnego" i ll/96 o wymiarach 13,5 x 

1,3 m w jego skłonie. Łącznie przebadano powierzchnię 41,5 m2• 

W wykopie l/96 do głębokości 30 cm wystąpiła warstwa humusu, gruz i żwir, poniżej, do 

głębokości 30-50 cm, poziom spalonych konstrukcji drewnianych ze śladami spalonej gliny, 

przebiegający w kierunku południowy zachód-północny wschód, zinterpretowany jako wał 

drewniano-ziemny. W jego obrębie znaleziono znaczne ilości gwoździ żelaznych, natomiast 

w warstwie humusu - przedmiot z brązu, 218 przedmiotów z żelaza, 8 kul kamiennych, 18 

fragmentów naczyń szklanych, 5881 fragmentów naczyń glinianych oraz fragmenty kości 

zwierzęcych, polepy i cegieł. Wśród przedmiotów żelaznych zidentyfikowano m.in. 2 frag-



JEMIELNICA 
zespół klasztorny cystersów, 

grn. loco, 

woj. opolskie, 

AZP 92-41/-

JĘDRZEJÓW 
klasztor cystersów, 

grn. loco, 

woj. kieleckie, 

AZP 90-59/-

Kajetany, st. 4, 
grn. Nadarzyn, woj. warszawskie 

Karczyn, st. 32, 

grn. Kruszwica, woj. bydgoskie 

KARNIEWO, st. 5, 
grn. loco, 

woj. ciechanowskie, 

AZP 44-66/20 

menty podkowy, kółko, fragmenty blach, zawias, okucia i szydło. Z wykopu II/ 96, którego 

wypełnisko stanowiła cienka warstwa humusu oraz żwir (do głębokości 30 cm), pozyskano 

liczne fragmenty naczyń glinianych i przedmioty żelazne, w tym grot bełtu do kuszy. W poło

wie stoku odsłonięto fragment kamiennego muru spojonego zaprawą. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ i Muzeum Okręgowym w Jeleniej 

Górze. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Roczniku Jeleniogórskim", t. 30, 1998. 

Badania będą kontynuowane. 

zespół klasztorny cystersów z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego (XIV

XVIII w.) 

Badania przeprowadzone przez mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, prof. Leszka Kajzera 

i mgr. Janusza Pietrzaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez 

Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Wyeksplorowano 5 wykopów sondażowych o łącz

nej powierzchni 55m2• Dwa ulokowano przy wschodniej partii kościoła, 2 w obrębie skrzy

dła wschodniego, l przy południowej ścianie skrzydła południowego. 

Zgromadzono liczny materiał ruchomy (w sumie 8218 zabytków), głównie kości ludzkich 

(5994) ze średniowiecznych i nowożytnych pochówków. Ceramikę naczyniową (łącznie1810 

ułamków) pozyskano przede wszystkim z wykopu VI przy skrzydle południowym- 1550 frag

mentów, głównie XVIII-wiecznych. Znaleziono także 151 ułamków szkła okiennego i naczy

niowego, 15 ułamków kafli piecowych, 64 zabytki żelazne (głównie gwoździe i haki) oraz 

denar wrocławski Ludwika Jagiellończyka z 1521 r. Potwierdzono dwufazowość budowy koś

cioła, który składa się z części wschodniej - gotyckiej i zachodniej - barokowej. Obecność 

pochówków szkieletowych, wchodzących pod mury gotyckiej partii kościoła i poprzecina

nych przez nie, może świadczyć o istnieniu tu cmentarza wiążącego się ze starszą świątynią 

(przedcysterską) albo z pierwszym kościołem cysterskim, jeszcze drewnianym. Stwierdzono, 

że część gotycka nie powstała, jak sądził M. Kutzner, na przełomie XIII i XIV w. , lecz dopiero 

około 1361 r., zaś budowę prowadzono jeszcze dłużej. Dopiero w XVIII w. powstał trójskrzy

dłowy klasztor murowany. Zebrano szereg obserwacji dotyczących rozplanowania nie istnie

jącego skrzydła wschodniego. Reliktów domów drewnianych metodami archeologicznymi 

nie stwierdzono, ale ich obecność nie podlega dyskusji. Nie stwierdzono też obecności śred

niowiecznych poziomów kulturowych, co można wiązać z sukcesywnym czyszczeniem klasztoru. 

Badania zakończono. 

klasztor cystersów, późne średniowiecze- okres nowożytny 

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzono przez mgr Beatę Kwiatkowską

Kopkę (Firma Konsus sp. z o.o.). Finansowane przez Program Rządowy "1000 lat Zjazdu 

Gnieźnieńskiego" . 

Materiały przechowywane są w składnicy na terenie opactwa, dokumentacja u prowadzą

cej badania (czasowo}. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach omawiają

cych program "1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego" . Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: neolit 

późnośredniowieczny gródek rycerski (XIV-XV w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr mgr Agatę 

Byszewską-Levau i Jacka Kowalewski ego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Prze

badano powierzchnię 0,5 ara. 

Odsłonięto dalsze partie bruku kamiennego, a ponadto ślady sztucznego nasypu oraz 

fragment systemu palowania umacniającego podstawę gródka. Znaleziono ceramikę, frag

menty kafli, bełt od kuszy i mocno zniszczony brakteat. 

Badania nie będą kontynuowane. 
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KĘIRZYN, st. II, mury miejskie 

wykop l, 2, 3, 4, gm. loco, 
woj. olsztyńskie, AZP 17-69/-

Kokotów, st. 12, 

gm. Wieliczka, woj. krakowskie 

KOŁOBRZEG, 

ul. Armii Krajowej, 

działka nr 341, 
AZP 15-15/-

miasto późnośredniowieczne 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Je
rzego Gulę. Finansowane przez inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię 33 m 2• 

patrz: neolit 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIII-XIV w.) 

Przedinwestycyjne badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w dniach 

od S lipca do 14 grudnia przez dr. M. Rębkowskiego (Zespół Badawczy Instytutu Archeologii 

i Etnologii PAN w Kołobrzegu). 

Udział wzięli mgr. mgr. M. Mierosławski, Z. Polak, R. von Schnurbein (Uniwersytet w Kiel

cach) oraz B. Wywrot. Finansowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane "PRO BUD" w Koło

brzegu. 
Prace prowadzono na terenie działki budowlanej nr 341 przy ul. Armii Krajowej, pomię

dzy Muzeum Oręża Polskiego a nieistniejącą pierzeją ul. Katedralnej . Wykop o powierzchni 

680 m2 objął frontowe partie 4 parcel mieszczańskich (nr 4-7) oraz fragmenty podwórek 

parceli 4 i 5. Badania na obszarze narożnej działki nr 4 uniemożliwił przebiegający na całej jej 

długości ciepłociąg z lat 70. 
Stwierdzono, że działka budowlana nie pokrywa się z zasięgiem pierwotnej działki naroż.. 

nej i linią pierzei ul. Katedralnej. Niestety, Rada Miejska nie pozwoliła na korektę planu 

zabudowy, w związku z czym odbudowywana pierzeja ul. Katedralnej nie będzie w pełni 

pokrywała się z jej historycznym przebiegiem. Po odgruzowaniu terenu stwierdzono, że za

chowane mury wyznaczają podział na 4 parcele, zgodnie z przedwojennym planem poczto

wym. Jednakże w trakcie wykopalisk okazało się, że wyjątkowo szeroka kamienica nr 5 pier

wotnie składała się z dwóch budynków gotyckich. Dzielący je mur międzysąsiedzki został 

rozebrany w XVII w. i dopiero wówczas ukształtował się taki podział tego fragmentu prze

strzeni miejskiej, który zarejestrowany został na przedwojennym planie. Najstarszym elemen

tem murowanym był na badanym terenie niewielki budynek wzniesiony w l połowie XIV w. 

w wątku wendyjskim, na planie zbliżonym do kwadratu (około 2 x 2 pręty), usytuowany we 

frontowej partii działki nr 6. Jego wielkość, niektóre cechy stylistyczne i prawdopodobny 

strop z podciągiem wykazują odmienności w stosunku do przebadanych w poprzednich la

tach kamienic. Stosunkowo niewielka grubość murów (70-7 5 cm) pozwala wnioskować, że 

piętro mogło być wzniesione w konstrukcji szkieletowej. Natomiast budynki z działki nr 5 
prezentują najbardziej rozpowszechniony w Kołobrzegu typ kamienicy. Typowy układ głębo

kich wnęk, wnęk przykrańcowych, nadwieszonych odsadzek, wątek wendyjski murów oraz 

relacje stratygraficzne pozwalają datować pojawienie się takiej zabudowy murowanej na oko
ło połowę XIV wieku. Obydwie wąskie kamienice zostały wzniesione najpewniej przez ten 
sam warsztat budowlany z wykorzystaniem muru budynku z działki nr 6 i najprawdopodob
niej wypełniały przestrzeń pozostałą po wcześniejszym wzniesieniu budynków na działkach 

nr 4 i 6. Interesujących danych dostarczyły również nawarstwienia i obiekty niezwiązane 

bezpośrednio z zabudową murowaną. Stosunkowo najsłabiej zachowane struktury stratygra
ficzne stwierdzono we wnętrzu kamienicy nr 7, gdzie zarejestrowano przede wszystkim sys
tem odwadniający w postaci drenu z 2 połowy XIII wieku. Podobnie łączące się wzajemnie 

obiekty odsłonięto również na sąsiedniej posesji nr 6. Z okresem funkcjonowania kamienicy 

murowanej związane były paleniska ceglane {XV-XVI w.) oraz nowożytne urządzenia odwad

niające w postaci rur i beczek, w tym rurociąg biegnący z ulicy do studzienki drewnianej, 

zlokalizowanej za murem tylnym budynku. W tym samym miejscu, na zapleczu, stwierdzono 

nawarstwienia starsze od kamienicy, datowane na koniec XIII i XV w., m.in. fragment zabu

dowy plecionkowej, w której wypełni5ku odkryto ślady produkcji rzemieślniczej (szewstwo). 

Bardzo słabo zachowały się nawarstwienia we wnętrzu kamienicy nr 5 (ślady pierwotnego 

muru gotyckiego, paleniska ceglane, nowożytna studzienka kanalizacyjna), co prawdopo

dobnie było efektem przebudowy obiektu i niwelacji terenu wewnątrz budynku. Natomiast 

wyjątkowo bogate okazały się doskonale zachowane warstwy kulturowe na badanym frag

mencie podwórka tej posesji. Zachowana nienaruszona miąższość warstw przekraczała tutaj 

3 m, a całą sekwencję stratygraficzną można datować na okres pomiędzy połową XIII i koń-



KORONOWO, st. 6, 
gm.Joco, 

woj. bydgoskie, 
AZP 33-37/-

KOSTRZYN NAD ODRĄ, l 
st. l, gm.Joco, 

woj. gorzowskie, 

AZP 48-6/1 

l 
Koszalin.Stare Miasto, st. 27 

Kofliki, st. 3, gm. Bielsk 

Podlaski, woj. białostockie 

Krajnik Górny, st. 30, 

gm. Chojna, woj. szczecińskie 

Kraków-Bieianów, st. 27 

IKRAK.óW-Kuimierz, st. l, 
AZP 102-56/10 

ł 

cem XV wieku. Stwierdzono kilka faz świetnie zachowanej zabudowy drewnianej (plecionki 

i konstrukcje szkieletowe, w tym jedna z kompletnie zachowaną podłogą). Szczególnie cenne 

było odkrycie warsztatu rogownika w obrębie budynku plecionkowego, datowanego na 4 
ćwierć Xlll wieku. Obiektowi towarzyszyły duże ilości półfabrykatów, wyrobów rogowych 

i surowca, świadczące o produkcji masowej . Dużym zaskoczeniem było odkrycie prostokąt
nej jamy, zagłębionej w calcu na kilkadziesiąt cm, w wypełnisku której znaleziono wczesno

średniowieczną, ręcznie lepioną ceramikę. Obiekt najprawdopodobniej egzystował kilka stu

leci przed lokowaniem miasta średniowiecznego. Wśród zabytków ruchomych oprócz cera

miki i wyrobów drewnianych zinwentaryzowano m.in. dużą serię wytworów z rogu i kości, 

wyroby szewskie i rymarskie (obuwie, sakiewki) oraz unikatowe zabytki szklane (m.in. frag

ment nowożytnego puchara, tzw. Romera). Zupełnie wyjątkowe okazało się malezisko kamien

nej formy odlewniczej do produkcji zapinek zdobionych charakterystycznym ornamentem 

późnoromańskiej wici roślinnej. Zabytek datowany jest na lata 50-60. XIII wieku. W trakcie 

badań pobrano blisko 30 próbek dendrologicznych i kilkanaście próbek botanicznych, które 

przekazano do analiz specjalistycznych. Wykonano kilkadziesiąt rysunków dokumentacyj

nych, wypełniono kilkaset terenowych kart opisu warstw i obiektów, naświetlono około 150 
klatek zdjęć. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Zespole Badawczym Instytutu Archeolo

gii i Etnologii PAN w Kołobrzegu. 

domniemane grodzisko późnośredniowieczne - wynik negatywny 

Wykopaliskowe badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone przez dr. Wojciecha 

Chudziaka (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

Weryfikowano znane z archiwaliów, domniemane grodzisko późnośredniowieczne na Górze 

Św. Jana- z wynikiem negatywnym. 

kościół farny z późnego średniowiecza 

Badania archeologiczno-architektonieme i inwentaryzacja geodezyjna, przeprowadzone 

w listopadzie przez mgr. Eugeniusza Wiłgockiego (R.W.G. sp. z o.o. w Szczecinie). Finanso

wane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Badaniami architektonicznymi objęto cały kościół. 
Archeologicznie przebadano powierzchnię 16 m2 (głębokość nawarstwień 1,4 m). 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada neolityczna 
osada kultury łużyckiej (epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 
osada z młodszego okresu przedrzymskiego 

osada z okresu wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 

miasto lokacyjne średniowieczne i nowożytne (XN-XIX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od kwietnia do paździer

nika przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez 

Muzeum Archeologicme w Krakowie. Badano wykopy remontowe na ul. Szerokiej 18 oraz 

instalacyjne wzdłuż ulic: Bartosza, Wąskiej, Józefa, Ciemnej, Lewkowej, Nowej, Kupa i św. 

Wawrzyńca. 

Stwierdzono nawarstwienia nowożytne, głównie o charakterze nasypowym, pochodzące 

z prac niwelacyjnych prowadzonych na terenie miasta w końcu XIX i na początku XX w. Na 
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terenie posesji Szeroka 18 odkryto mury gotyckich i barokowych piwnic, które zostały zni

szczone i zagruzowane w czasie II wojny światowej. W wykopach nie natrafiono na nawarstwie

nia średniowieczne, nie uchwycono także śladów starszego, przedlokacyjnego osadnictwa. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 
• • • ' ~ - ,• ' • ,.. - - ' • l - l 

Kraków·Kurdwanów, st. 10 

Kraków·Kurdwanów, st. 11 

Kraków-Stare Miasto, st. l 

KRAKÓW -Stare Miasto, st. 2, 

AZP 102-56/6 

Kraków-Wesoła, st. 16 

Krasnystaw, uL Piłsudskiego 5, 
st. 101, gm. loco, woj. chełmskie 

Kraśnik-Stare Miasto, 

ul. Wesoła 

KRÓLIKÓW, kościół. 
gm. Grodziec, 

woj. konińskie, 

AZP 60-38/-

patrz: paleolit 

:..,~·-'·, 

patrz: neolit 

miasto lokacyjne i nowożytne (XIII-XX w.) 

ślady osadnictwa i osady otwarte (paleolit - wczesne średniowiecze) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od stycznia do grudnia 

przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 

Archeologiczne w Krakowie. Badania prowadzono w wykopach instalacyjnych i budowlanych 

na terenie Rynku Głównego (w sąsiedztwie wieży ratuszowej i posesji nr 7), w obrębie kwar

tałów w południowej i wschodniej części miasta lokacyjnego i w rejonie umocnień obronnych. 

Zadokumentowano warstwę kulturową ze schyłku wczesnego średniowiecza i serię na

warstwień późnośredniowiecznych oraz powiązane z nimi mury gotyckiego i renesansowego 

ratusza. Nawarstwienia późnośredniowieczne i nowożytne rozpoznano również w rejonie po

sesji przy ul. Aorianskiej 14 i 42, św. Marka 17, Gołebiej 6, Grodzkiej 13,15 i 18 oraz przy p!. 

Wszystkich Świętych 3/ 4. Natomiast na Plantach (u wylotu ul. Gołębiej i Szewskiej oraz 

przy ul. Basztowej} stwierdzono nawarstwienia niwelacyjne z okresu likwidacji umocnień 

miejskich. We wszystkich punktach badawczych na terenie Starego Miasta zarejestrowano 

relikty zabudowy z późnych faz średniowiecza i z czasów nowożytnych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: okres nowożytny 

patrz: wczesne średniowiecze 

kościół romański(?), gotycki i renesansowy {XIII-XVIII/XIX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny w związku z remontem koś

cioła, przeprowadzone w dniach od 15 do 30 października przez dr Łucję Pawlicką-Nowak 

(Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Celem badań było sprawdzenie hipotezy o romańskich początkach zespołu kościelnego, 

co sugerują zachowane płyty nagrobne z XIII w. i relikty grodziska w pobliżu. Niedaleko koś

cioła odkryto pozostałości bliżej nieokreślonej budowli kamiennej oraz cmentarza przyko

ścielnego. We wnętrzu świątyni odsłonięto kryptę gotycką i grób księdza, który dokonał 

przebudowy kościoła na przełomie XVIII i XIX w. Pozyskano wiele przedmiotów o charakte

rze religijnym (m.in. fragmenty różańców i medaliki) oraz monet. W części przebadanej nie 

stwierdzono reliktów starszych niż gotyckie, nie potwierdzono zatem tezy o romańskich po

czątkach kościoła. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Badania będą kontynuowane. 



KRUSZWICA, st. 7, 
gm.loco, 

woj. bydgoskie, 

AU 47-41/10 

Kurowo, st. 4, 5, 6, 

gm. Gazdowo, woj. płockie 

Kwidzyń-Stare Miasto, st. 3, 
gm. loco, woj. elbląskie 

Lembarg, st. 95, 

gm. Jabłonowo Pomorskie 

LIDZBARK WARMIŃSKI, 
st. XX, wykop 7, 

gm. loco. 
woj. olsztyńskie, 

AZP 16-62/62 

wczesnośredniowieczny kościół romański (l pol. XII w.) 

późnośredniowieczna kolegiata p.w. św. Piotra 

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez prof. dr hab. Jadwigę 

Chudziakową (Zespół do Badań Średniowiecznej Architektury Kujaw i Wschodniej Wielko

polski w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

Prace badawcze wyjaśniły pierwotne rozplanowanie obiektu. Ustalono również datowa

nie kościoła romańskiego na l połowę XII wieku. 
,";,'. ~ •. , ·~j, =-., - r' ,, , , - - ,,. -,- ~- '· _--r,:_ ----·~'.- • ·- .,, '"' ··i,,.,• 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: okres nowożytny 

patrz: neolit 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XIX w.) 

Przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 maja do 25 

czerwca przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestora 

prywatnego D. i J. Herberczonków. Pierwszy sezon badań. 

Wykop wytyczony zgodnie z planem realizacyjnym na działce budowlanej miał kształt 

nieregularnego wieloboku o wymiarach 9 x 9 5,5 x 2 x 3,5 x 10 m. Usytuowany został w miej

scu wcześniej rozebranej zabudowy murowanej z końca XIX w., między północną ścianą 

nowo powstałego budynku (od strony południowej) a południową ścianą zabytkowego bu

dynku z XIX w. (od strony północnej). Przebadano powierzchnię około 92,5 m2• Przeprowa

dzono badania dendrochronologiczne (dr Marek Krąpiec, Akademia Górniczo-Hutnicza 

w Krakowie) dwóch próbek drewna. 

W spągu, bezpośrednio nad calcem miąższości do 0,8 m, wystąpił bruk z bezładnie rzuco

nych kamieni, niewykluczone że częściowo naturalny, wtórnie wykorzystany przed powsta

niem zabudowy średniowiecznej, na co może wskazywać fakt, że wszystkie pale posadowione 

były na bruku. Wcześniejsze nawarstwienia kulturowe (wczesnonowożytne i nowożytne zo

stały zniszczone przez zabudowę późnonowożytną i współczesną. Odsłonięto też w spągu 

fragmenty elementów konstrukcyjnych środkowej części budynku drewnianego, w postaci 

czterech pali dębowych o średnicy od 0,2 do 0,6 m, a w narożniku południowo-wschodnim 

negatyw po palu o średnicy 0,46 m. W części zachodniej wykopu nie stwierdzono obecności 

pali. Niewielkie rozmiary wykopu oraz fakt, że nie odkryto żadnych elementów poziomych, 

uniemożliwiły określenie dokładniejszych parametrów budynku ponad to, że była to kon

strukcja słupowa lub szalunkowa, prawdopodobnie szerokości około 3,5 m, na co wskazywa

łaby, zakładana na podstawie limitacji mierniczej stosowanej w średniowieczu, pierwotna 

szerokość działki w tym miejscu równa 2 prętom (8,85 m) i granica występowania reliktów 

pali od zachodu. Z całą pewnością można natomiast twierdzić, że mamy tu do czynienia 

z zapleczem gospodarczym budynku stojącego niegdyś kalenicowo do obecnej ul. Powstań

ców Warszawy, a więc równolegle do obecnej ul. Kasprowicza, w rejonie tym bowiem wystą

piły znacznej miąższości nawarstwienia mierzwy zwierzęcej przemieszanej ze zbutwieliną 

i odpadami drewna. Zmiana pierwotnego usytuowania zabudowy w układzie północ-południe 

(obecnie budynki stoją kalenicowo do ul. Kasprowicza) w tym kwartale starego miasta nastą

piła prawdopodobnie po pożarze w 1698 roku. Badania dendrochronologiczne jednej z dwóch 

próbek odsłoniętych pali wskazały na rok 1368 (druga dała wynik negatywny). Ponieważ 

lokacja miasta miała miejsce 60 lat wcześniej, można zaryzykować twierdzenie, że przez pierwsze 

pół wieku funkcjonowania miasta nie było w tym miejscu trwałej zabudowy, a pierwszy bu

dynek gospodarczy wzniesiono tu w 2 połowie XIV wieku. Następnych faz nie udało się 

uchwycić, ze względu na zniszczenia spowodowane nowożytną zabudową murowaną. Z zabyt

ków pozyskanych w czasie badań największą grupę stanowiły przedmioty ze skóry i ścinki 

skórzane, ponadto wydobyto liczne fragmenty naczyń ceramicznych (w 99% ceramiki siwej), 

z których wyklejono jeden garnek, nieliczne fragmenty kafli oraz drewniane naczynie klep-
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Linie, st. 24, 
gm. Pniewy, woj. poznańskie 

kowe z zachowanym dnem i czterema klepkami oraz, szczątkowo, objemkami, a także nie

wielką, zdobioną ornamentem rytym, oprawkę kościaną. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

.. · ... -. , .. ·'-- . _-.=p_._-_.•-:'1-·--"--:r-" .. - . . 

LISEWO, st. 44, 

gm./oco, 

woj. toruńskie, 

AZP 34-44/132 

LUBAWA, st. III 
(działki 529, 531), 

gm. Loco, 
woj. olsztyńskie, 

AZP 30-54/-

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych (neolit) 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 

osada późnośredniowieczna 

Badania sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-1, przeprowadzone 

w październiku przez dr dr Stanisława Kukawkę i Jolantę Małecką-Kukawkę (Instytut Archeo

logii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję 

Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Wyeksplorowano 21 sondaży o wy

miarach 0,5 x 0,5 każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 5,25 m2• 

W większości sondaży pod warstwą orną stwierdzono pozostałości nawarstwień kulturo

wych o miąższości od 10 do 65 cm, z których pozyskano nieliczne zabytki (ceramika). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ i Instytucie Archeologii i Etnolo

gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stanowisko zostało zakwalifikowane do 

badań ratowniczych przed rozpoczęciem budowy autostrady. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XN-XIX wiek) 

Badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone w dniach 

od 10 do 27 maja przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez 

Urząd Miejski w Lubawie. Pierwszy sezon badań. 

Badaniami objęto teren działek budowlanych o numerach geodezyjnych 529/3, 529/4, 

531/1, położonych w południowej pierzei ul. Bankowej, pierwotnie okrężnej, biegnącej bez

pośrednio przy murach miejskich. Wykop nr 5, wytyczony zgodnie z projektem realizacyj

nym, miał kształt prostokąta o wymiarach około 12 x 23 m. 

W miejscu prowadzenia badań znajdowała się Xl)(..wieczna zabudowa murowana, której 

relikty po zadokumentowaniu zostały usunięte. Natrafiono tu na fundamenty budynków od 

nr 8 do 14 (numeracja współczesna). Poniżej wystąpiły pozostałości średniowiecznej zabudowy 

gospodarczej w postaci pali dębowych z konstrukcji budynków, latryny (l x 1,3 m) z pionowo 

wbitych desek oraz śmietnika (1,5 x 2,3 m) o konstrukcji na tzw. rozpór. Z fragmentów 

naczyń pozyskanych ze śmietnika udało się wykleić niemal w stu procentach 6 naczyń cera

micznych , w tym l duży dzban o wysokości 0,35 m. Z tego miejsca wydobyto także liczne 

fragmenty przedmiotów skórzanych, 2 pływaki z kory (l zachowany w całości i l w połowie) 

oraz duży fragment drewnianego talerza, toczonego z jednego kawałka drewna, przy czym 
powierzchnia zewnętrzna została obrobiona ostrym narzędziem metalowym, a wytoczono 

jedynie część wewnętrzną. Podobne talerze wystąpiły w trakcie badań prowadzonych na sta

rym mieście w Bartoszycach i Morągu . Ponadto w obrębie wykopu zarejestrowano relikty 

drewnianej zabudowy średniowiecznej miasta, obrazującej północny, a więc gospodarczy jej 

fragment; część mieszkalna stanowiła południową pierzeję okolnicy (uliczki biegnącej wzdłuż 

murów miejskich). Niestety, ze względu na to, że zachowały się jedynie partie dolne zabudo

wy, częstokroć nie przekraczające 0,2-0,3 m wysokości, praktycznie nie było możliwe wydzie

lenie i przyporządkowanie danej zabudowy do jednego gospodarstwa. Prawdopodobnie mamy 

tu do czynienia z trzema działkami usytuowanymi po osi północ-południe. O tym, że jest to 

część gospodarcza świadczy duża ilość mierzwy, której miąższość miejscami przekraczała 1,5 m. 

Znajdowały się tu liczne kości zwierzęce, fragmenty przedmiotów skórzanych (przeważnie 

fragmenty obuwia) oraz ścinki skóry, a także w znacznym stopniu rozdrobniona ceramika 

naczyniowa. Stosunkowo nieliczne były przedmioty z metalu. Zarejestrowana zabudowa mia

ła jednolitą i prymitywną konstrukcję, którą można określić jako szalunkową. Między piono

wymi słupami bite były pionowe deski na zakład. Sytuacja taka została zarejestrowana między 

2. a 20. metrem wykopu. Ciekawe, że średnica pali pionowych była stosunkowo duża, jak na 

zabudowę gospodarczą- niejednokrotnie ponad 0,5 m. Naczynia ceramiczne pozyskane z wy

kopu pozwalają na datowanie odsłoniętych konstrukcji drewnianych od XN do XV wieku. 

Najważniejszym jednak źródłem datującym stanowisko były badania dendrochronologiczne, 



Lubieszewo, st. 2, gm. Nowy 

Dwór Gdański, woj. elbląskie 

LUBIN-Rynek 11, 
gm. loco, woj. legnickie, 

AZP 73-21/-

LUBLIN-Stare Miasto, 
AZP 77-81/1 

łAŃCUT, st. 9, 
gm. loco, 

woj. rzeszowskie, 

AZP 102-78/11 

wykonane przez dr. M. Krąpca z Krakowa, którym poddano 5 próbek z pali konstrukcyjnych 

zabudowy, pobranych z różnych rejonów wykopu. Jednej próbki, pobranej z pala stanowiące

go element konstrukcyjny śmietnika, nie udało się wydatować ze względu na fakt, iż pocho

dziła ona z drzewa o bardzo wąskich przyrostach rocznych, w których pomiar szerokości jest 

niejednoznaczny, a ich wykresy są obciążone wyraźnymi zmianami indywidualnymi, co prak

tycznie uniemożliwia datowanie. Próby były pochodzenia miejscowego lub z obszarów poło

żonych na północny wschód od Olsztyna. Zostały one wydatowane na podstawie chronologii 

wyznaczonych w Europie Zachodniej dla drewna eksportowanego z obszaru północnej Pol

ski i Litwy. Uzyskano między innymi następujące daty roczne: 1349, 1371 (-5+9), 1377, 

1457. Badania powyższe, jak również przeprowadzone analizy ceramiki i innych zabytków 

(szczególnie wydzielonych) wyraźnie zdają się wskazywać na fakt, iż w obrębie wykopu mamy 

do czynienia z nawarstwieniami kulturowymi związanymi z początkiem osadnictwa na tere

nie miasta Lubawy, a więc z drugą połową XIV wieku. Chodzi tu o osadnictwo na obrzeżach 

starego miasta, centrum bowiem było użytkowane już w wieku XIII. Brak wcześniejszych 

wyznaczników chronologicznych nie wyklucza oczywiście obecności w tym miejscu osadnic

twa wcześniejszego, o czym istnieją wzmianki w materiałach źródłowych. Jeżeli osadnictwo to 

istniało, to należałoby się go spodziewać w kierunku bardziej na południe i południowy 

zachód od badanego rejonu, czyli w kierunku rynku. Tak więc znalazł tu potwierdzenie pery

feryczny obszar pierwotnego osadnictwa miejskiego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Archiwum PSOZ w Olsztynie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne {XIV-XVIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Romualda Piwkę (Pracownia 

Archeologiczno-Konserwatorska "EKSPLORER". Finansowane przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Lubinie. 

Rozpoznano relikty zabudowy murowanej z XVIII wieku. Ścianę północno-zachodnią 
budynku stanowi odcinek późnośredniowiecznego muru obronnego. Materiał ceramiczny 

(nieliczny) można datować na XIV wiek. 

późnośredniowieczne relikty kościoła św. Michała (2 połowa XIII-l ćwierć XIV w.) 

Badania przedinwestycyjne, przeprowadzone przez mgr. Edmunda Mitrusa (Pracownia 

Badań i Nadzorów Archeologicznych). Finansowane przez Gminę Lublin. Badania kościoła 

prowadzono w latach 1936-1938, 1977-1979, 1981, 1991. W sezonie 1996 założono 10 wy

kopów, łącznie przebadano powierzchnię 80 m2
• 

Stwierdzono, że pierwotnie świątynia składała się ze zbliżonego do kwadratu korpusu 

i wydłużonego prezbiterium. Cztery filary dzieliły korpus na trzy nawy. Nawy boczne zam

knięte były od wschodu prostymi ścianami, zaś nawa główna przechodziła w prezbiterium. 

Zarówno prezbiterium, jak i korpus miały przypory. Chronologię świątyni określono na pod

stawie towarzyszących pochówkom kabłączków skroniowych i brakteatów, a także na podsta· 

wie analogii. Cmentarz chrześcijański jest starszy od zachowanych reliktów, najstarsze odkryte 

w rejonie kościoła pochówki można datować na XII, a być może nawet XI w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ i Muzeum Okręgowym w Lubli

nie. Wyniki badań zostaną opublikowane w materiałach z konferencji "600 lat Lublina". 

Badania nie będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne (XIV w.) 

Nadzór nad pracami ziemnymi wokół pl. Sobieskiego (tzw. Starego Rynku) i jego zaple· 

cza, przeprowadzony w okresie od lipca do września przez mgr. Antoniego Lubelczyka (Mu

zeum Okręgowe w Rzeszowie. Finansowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko

munalnej w Łańcucie. Pierwszy sezon badań. 

W rejonie bóżnicy natrafiono na warstwę przepalonej gliny z węglem drzewnym - brak 

materiału nie pozwala wiązać jej z jakimś konkretnym pożarem miasta. Na pozostałych od· 
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Łąkocin, st. l, 
gm. Inowrocław, woj. bydgoski 

Łekno, st. Ł3, 

gm. Wągrowiec, woj. pilskie 

•']'"L . • ' r-

Łukowisko, st. V, gm.Międzyrzec 
Podlaski, woj. bialskopodlaskie 

Łysokanie, st. 4, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

l : .• " . 

MALBORK, Zamek, st. 5, 

gm. loco, 
woj. elbląskie, 

AZP 18-47/10 

MALEC, st. 4, 

gm. Kęty, 

woj. bielskie, 

AZP 105-50/3 

cinkach stwierdzono tytko współczesne warstwy niwelacyjne oraz wkopy pod infrastrukturę 

techniczną. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 
. .-_."'!-' :r. • ,.. • " 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: mlodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

' l .... ·.r 

zespół zamkowy z okresu późnego średniowiecza (od trzeciego ćwierćwiecza XIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l lipca do 25 września przez dr dr 

Marię Dąbrowską, Joannę Kalagę, mgr. Zbigniewa Sawickiego, prof. Elżbietę Kowalczyk 

(Muzeum Zamkowe w Malborku). Finansowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Pierw

szy sezon badań. 
Prace prowadzone były w ramach praktyk studenckich na podstawie umowy o współpra

cy dydaktycznej i naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Archeologii Uniwersytetu War

szawskiego a Muzeum Zamkowym w Malborku. Przebadano powierzchnię 56m2
• 

Planowane prace miały na celu określenie ukształtowania średniowiecznej fosy północ

nej, charakteru i rodzaju wypełniska oraz posadowienia muru północnego Zamku Średnie
go. Związane to było z realizacją projektu zagospodarowania terenu fosy południowej, wschod

niej i północnej, a w szczególności z koncepcją odprowadzenia z nich powierzchniowych wód 

opadowych. Wykop I usytuowany był w części centralnej fosy, w odległości 17,10 m od baszty 

narożnej tarasu północnego. Rozpoczynał się przy murze oporowym i szedł prostopadle do 

przeciwskarpy (podnóża fosy). Miał długość 18 m, szerokość 3 m. Podzielony został na dwa 

odcinki o długości 9 metrów i przedzielony świadkiem o wymiarach l x 3 m między 9 a 10 

metrem wykopu. Odcinek l (wykop TA) przylegał do muru, odcinek II (wykop IB) do prze

ciwskarpy. Już w trakcie eksploracji wykop 1B wydłużono w kierunku północnym, zakładając 

wykop IC o wymiarach 2 x l m, wcinający się w podstawę skarpy fosy. Celem wytyczenia tego 

wykopu było zdobycie informacji o sytuacji stratygraficznej zewnętrznego wału fosy. Układ 
stratygraficzny w wykopie l (A-C) dobrze ilustrują dwa rysunki profili w poprzek fosy, w któ

rych wydzielono 54 jednostki stratyfikacji. Ostatnią wydzieloną jednostką była warstwa nr 

54- czarna, tłusta próchnica, powstała w wyniku gnicia roślinności rosnącej w fosie i odkła

dania się zanieczyszczeń w wodzie. Warstwa ta wyznaczała poziom lustra wody w fosie. Zawie

rała między innymi fragmenty kości, cegieł i drewna. Poziom calca osiągnięto na głębokości 

5,69 m n.p.m. 

Pozyskano bardzo liczny materiał zabytkowy, m.in.: 4027 ułamków ceramiki naczynio

wej, 105 fragmentów kafli, 13 fragmentów majoliki, 367 fragmentów fajansu, 56 fragmen

tów kamionki, 4 fragmenty porcelany, 641 fragmentów szkła, 158 przedmiotów metalowych, 

1517 szczątków kości zwierzęcych, 35 ułamków muszli, 96 fragmentów ceramiki budowlanej, 

l monetę z czasów panowania Zygmunta III Wazy. Chronologiczne ramy czasowe pozyskane

go materiału to XIV -XX wiek. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zamkowym w Malborku. 

Badania będą kontynuowane. 

późnośredniowieczny gródek stożkowaty (XIV-XVI w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Bożenę i Bogusława 

Chorążych (Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej). Finansowane przez Muzeum Okręgowe 

w Bielsku-Białej i Urząd Gminy w Kętach. Pierwszy sezon badań. Obiekt przecięto wzdłuż 



MlłAKOWO, st. I 
mury miejskie, gm. loco, 
woj. olsztyńskie, AZP 19-57/1 
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MORĄG, st. II, 
gm.loco, 
woj. olsztyńskie, 

AZP 21-56/2 

osi północny wschód-południowy zachód rowem sondażowym o długości 21 m i szerokości 
2-1 m oraz dwoma prostopadłymi do niego wykopami o wymiarach 5 x l i 7 x l m. Łącznie 

przebadano powierzchnię około 50m2• 

Stożek zbudowany jest z białożółtego utworu lessopodobnego, sprawiającego wrażenie 
układu naturalnego, co świadczy o wykorzystaniu pod budowę gródka naturalnej formy tere

nu (wyjaśnienie tej kwestii wymaga badań geologicznych). W obrębie obiektu, z wyjątkiem 

jego partii zniszczonej, wystąpiła jasnobrunatna warstwa kulturowa o miąższości 25-40 cm. 

Znaleziono w niej niewielką ilość ceramiki późnośredniowiecznej, fragment kafla renesan

sowego, nieliczne kości zwierzęce oraz dużą ilość przepalonej polepy z odciskami konstrukcji 

drewnianych. Materiał ten można datować na XV-XVI w. Na stoku południow<YZachod

nim, tuż pod powierzchnią stawu, poniżej warstwy kulturowej, wystąpiła 20-3Ckentymetro

wa warstwa przepalonej gliny z fragmentami spalonych belek. Wskazuje to na zniszczenie 

obiektu lub jego części w wyniku gwałtownego pożaru. Stosunkowo liczny materiał zabytko

wy w tej warstwie pozwala datować katastrofę na XIV-XV w. Warstwa kulturowa i podłoże 

zostały naruszone licznymi wkopami, w których na wtórnym podłożu wystąpił późnośrednio

wieczny materiał zabytkowy wraz z bardzo dużą ilością silnie przepalonej polepy z odciskami 

konstrukcyjnymi. Wkopywypełnione były przemieszaną gliną, zawierającą XX-wieczne przed

mioty, co świadczy o stosunkowo niedawnym ich zasypaniu. W rowie sondażowym w partii 

połuniowo-zachodniej, najsilniej zniszczonej, odsłonięto relikty kamiennej zabudowy gródka. 

Składają się na nią 2 narożniki podpiwniczenia budowli wzniesionej na planie czworokąta 

o szerokości 6 m. Mury, grubości 70-80 cm, były zbudowane z otoczaków i kamienia łama

nego na zaprawie wapiennej, z niewielkim dodatkiem cegły palcówki. Odkryto w nich frag

ment węgara otworu drzwiowego. Odsłoniętą budowlę z racji jej usytuowania można inter

pretować jako budynek bramny, do którego prowadził najprawdopodobniej pomost drew

niany od strony dzisiejszej wsi. Mogła to być jednak wieża mieszkalno-obronna, w górnej 

partii drewniana, usytuowana na uboczu stożka ze względu na potencjalne zagrożenie obiek

tu z tej strony. Z powodu znacznego zniszczenia stanowiska, datowanie budowli na podsta

wie przesłanek stratygraficznych nie jest możliwe. Jedyną przesłanką datującą może być od

kryty na wtórnym złożu gotycki detal architektoniczny - fragment żebrowania sklepienia. 

Nieliczny inwentarz zabytkowy stanowią fragmenty ceramiki, kafli oraz znaleziska gwoździ 

żelaznych. Można je datować na XVI w. Niewielka ilość pozyskanego materiału zabytkowego 

wskazuje na małą intensywność użytkowania obiektu lub jego krótkotrwałość. Możliwe jed

nak, że odkryta warstwa użytkowa pochodzi z końcowego okresu użytkowania obiektu, a wcześ

niejsze nawarstwienia zostały usunięte. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, dokumentacja 

w PSOZ w Bielsku-Białej. Badania będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finansowane przez 
gminę miejską Miłakowo i przez inwestora prywatnego. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XV-XIX w.) 

Badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone w dniach 
od l sierpnia do 4 września przez mgr Hannę Mackiewicz (ARCHEO-ADAM). Finansowa

ne przez inwestora prywatnego - R. Borowskiego. Pierwszy sezon badań. 

Prace objęły teren działki budowlanej, pokrywającej się z fundamentami rozebranych 
budynków XIX-wiecznych, opartych o mury miejskie. Wykop 13, wytyczony zgodnie z pro

jektem realizacyjnym, miał kształt prostokąta o wymiarach 17,5 x 5 m i usytuowany był wzdłuż 

osi północny wschód-południowy zachód, przy północno-zachodnim skraju starego miasta, 

a konkretnie przy wewnętrznym licu muru miejskiego. Doprowadzono go na całej powierzchni 

do calca, tj . do głębokości około 2,2 m od obecnej powierzchni terenu. Przebadano po

wierzchnię 87,5 m2• 

Odsłonięto i zadokumentowano relikty zabudowy murowanej w postaci fundamentów 

kamiennych łączonych na glinę i zaprawę wapienną, które można datować na koniec XVII 
i XVIII wiek. Odsłonięto także wewnętrzne lico muru miejskiego, wykazującego ślady licz

nych przeróbek i remontów. Podkreślić należy znaczne zniszczenie muru, który w wyniku 
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gm. loco, 

woj. nowosądeckie, 

AZP 117-65/1 

nowożytnej działalności budowlanej (mieszkaniowej) w wielu partiach został niemal całkowi
cie skuty- zachował się tylko fragment zewnętrzny grubości około 0,4 m. Pierwotna grubość 
partii fundamentowej muru w tym miejscu wynosiła 1,6 m. Kamienie łączone były na zapra

wę wapienną, natomiast w spągu ułożone zostały luźno z uzupełnieniem glinianym. W części 

południowo-wschodniej , w partiach spągowych uchwycono także fragmenty nawarstwień 

późnośredniowiecznych, które zostały w znacznym stopniu zakłócone przez wkop podłużny 

(wzdłuż wykopu) pod kanalizację wodociągową. W trakcie badań pozyskano bardzo liczne 

materiały zabytkowe w postaci fragmentów nowożytnych (XVII-XVIII w.) naczyń ceramicv 
nych oraz kafli płycinowych i miskowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

zamek późnośredniowieczny i nowożytny (XV-XVIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Barbarę Chudzińską przy udziale 

mgr Barbary Szybowicz (B-B. Biuro Studiów i Dokumentacji Archeologiczno-Konserwa

torskiej) . Finansowane przez PSOZ oraz Urząd Miasta i Gminy w Muszynie. Piąty sezon 

badań. Stanowisko badane w latach 1966-1992 (M. Fraś - 1966, M. Cabalska- 1973, 1974, 

A. Szybowicz- 1992). 

Ruiny zamku znajdują się na wzniesieniu Koziejówka, na prawym brzegu Popradu, po

między potokami Muszyoka i Szczawnik. Celem prac było rozpoznanie baszty północnej 

i przedmurza zamku od strony wschodniej. Badania nawiązywały bezpośrednio do wykopa

lisk z roku 1992. W trakcie trzech sezonów założono 5 wykopów. Wykop "Baszta" obejmo
wał wnętrze wieży. Wykop l wyznaczono na zewnątrz muru wschodniego baszty między gra

nicą zbocza a postumentem z figurą Matki Boskiej. Wykop II był jego kontynuacją w kierun

ku południowym. Zajmował teren na zewnątrz muru wschodniego między postumentem 

z figurą Matki Boskiej a najbliższą mu przyporą w kierunku południowym, od wschodu linię 

wykopu wyznaczała granica stoku. Wykop III wyznaczono na zewnątrz muru północnego 

baszty, między granicą zbocza a przyporami wieży. Przekopano również częściowo wykop IV, 

zlokalizowany między zejściem do przyziemia wieży, jej murem południowym, wewnętrznym 

licem muru wschodniego zamku oraz linią wyznaczoną 10 m od muru południowego baszty. 

Łącznie przebadano powierzchnię 114 m2 (głębokość nawarstwień do 400 cm). 

We wszystkich wykopach nawarstwienia kulturowe przykrywał gruz, osiągający miejsca

mi do 300 cm miąższości. Praktycznie był on pozbawiony materiału zabytkowego. Jedynie we 

wnętrzu baszty, w spągu, znaleziono znaczne ilości ceramiki, ułamki naczyń szklanych oraz 

przedmioty metalowe (gwoździe, bełty, podkowy) i kościane (kostka do gry, prostopadło

ścienny fragment obrobionej kości). Licznie wystąpiły także fragmenty kości zwierzęcych. Na 

zewnątrz wieży, od strony północnej (wykop lll) i wschodniej (wykop I), pod gruzem zalegała 
brązowoczarna, a miejscami czarna ziemia, nasycona zabytkami pochodzącymi z okresu od 

końca XI/ do XVII w. Warstwa ta znajdowała się bezpośrednio na podłożu calcowym, który 
stanowiływychodnie skalne i miękka skała marglowa. Nie natrafiono na ślady gleby pierwot

nej ani starsze nawarstwienia, co sugeruje, że w trakcie budowy założenia teren został zniwe
lowany. W wyniku prac niwelacyjnych od strony północnej baszty, między jej przyporami 

powstała półka-taras szerokości od 350 do 800 cm. Od strony wschodniej przedmurze było 

zdecydowanie węższe, a wzdłuż lica muru teren opadał. To regularne zagłębienie należy inter

pretować jako pozostałość po rowie fundamentowym. W obu wykopach we wspomnianej 

warstwie znaleziono liczne fragmenty naczyń i kafli, w tym gotyckie z inskrypcjami i renesan

sowe z motywami figuralnymi, ułamki szkła z naczyń i może tafli okiennych oraz prawie 

3000 przedmiotów metalowych, zwłaszcza gwoździ i ich fragmentów, ale również fragment 

ostrogi, kord, noże, bełty, groty strzał, krzyż żelazny ze zwieńczenia furty(?), brązową łyżeczkę 

toaletową, 3 obrączki, w tym jedną pozłacaną z wyrytą inskrypcją: Maria hilf, oraz monety. 

Licznie wystąpiły także kości zwierzęce. Ciekawie przedstawiała się sytuacja w wykopie II. 

W jego części południowej pod gruzem zalegała warstwa, w obrębie której natrafiono na 

ślady drewnianej podłogi (zwęglone pozostałości desek i gwoździe rozmieszczone w regular

nych odstępach) oraz pozostałości pieca. Znaleziska te, jak również odsłonięte w zewnętrz

nym licu muru wschodniego gniazda na belki, nasuwają przypuszczenie, iż znajdowało się tu 

pomieszczenie mieszkalne zamknięte od północy i południa murami, których pozostałości 



NIDZICA, st. II, 

gm./oco, 
woj. olsztyńskie, 
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Nowogród Bobrzański, st. l, 
gm. loco, woj. zielonogórskie 

OLEŚNICA
obszar staromiejski, 

ul. Sejmowa, 

gm./oco, 
woj. wrocławskie, 

AZP 78-32/-

uznawano do tej pory za przypory. Pomieszczenie to prawdopodobnie uległo zniszczeniu 

w wyniku pożaru i oberwania zbocza. Warstwa z podłogą spoczywała na wyrównanym pozio

mie o charakterze destrukcyjnym (ciosy kamienne przemieszane z ziemią i zaprawą). Ten 

poziom destrukcji można wiązać ze znanym ze źródeł zniszczeniem zamku przez wojska Ma

cieja Korwina w roku 147L Poniżej wystąpiła warstwa odpowiadająca charakterem warstwie 
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kulturowej zalegającej na zewnątrz murów baszty. Znaleziono w niej m.in. bełty. Warstwa ta w 
z 

leżała na żółtej gliniastej ziemi. W jej stropie odsłonięto pozostałość ogniska. Poniżej znajdo- N 
·O 

wały się wychodnie skalne. We wnętrzu baszty, po usunięciu gruzu, natrafiono na ślady o.. 

silnego pożaru (warstwa popiołu, a pod nią poziom całkowicie przepalonej ziemi i kamieni). 

Poniżej znajdowała się warstwa ze śladami otwartego paleniska i resztkami zbutwiałego drew-

na, koncentrującego się w partii centralnej pomieszczenia. Ślady drewna to prawdopodob-

nie resztki desek lub gałęzi wyścielających środkową część pomieszczenia. Poziom ten, bogaty 

w zabytki ceramiczne, kości zwierzęce oraz przedmioty metalowe i kościane, zalegał na war

stwie wyrównawczej, którą stanowiła glina oraz glina przemieszana ze żwirem. Materiał zabyt

kowy wystąpił w nim sporadycznie. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Nowym Sączu. Badania będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne 

Nadzory archeologiczne przy ul. Kilińskiego 6 i 8 (wykop 2) i Placu Wolności 5 (wykop 3) 
przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finansowane przez inwestora prywatnego. Przeba

dano powierzchnię 97,5 m2• 

patrz: wczesne średniowiecze 

miasto średniowieczne i nowożytne (w obrębie murów miejskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające budowę gazociągu w ul. Sejmowej, 

przeprowadzone w październiku przez mgr Edwarda Drużyłowskiego (Pracownia Archeolo

giczno-Konserwatorska mgr Edwarda Drużyłowskiego) . Finansowane przez Stanisława Bur

gharda i Tadeusza Rosińskiego- właścicieli firmy Zakład Instalacji WOD. KAN., C.O. i GAZ. 

Najstarszą jednostkę stratygraficzną stanowiły otoczaki polne o wymiarach od 3 x 5 do 10 

x 5 cm, zalegające na warstwie żółtego piasku, nakryte warstwą drugą, o miąższości 10-12 cm, 

czarnawej, spoistej gleby z domieszką glinki i mierzwy konsystencji półzwartej. Warstwę trzecią 

stanowiła jednostka stratygraficzna o miąższości od 0,8 do 0,5 m. Nad nią zalegała czwarta -

warstwa gleby z soczewkami popielatej gliny, o miąższości 0,2 do 0,5 m. W stropie warstwy 

drugiej zalegały w profilu fragmenty ceramiki pochodzące z naczyń glinianych barwy stalo

woszarej, o XIV-wiecznej chronologii. Odsłonięto również fragment ściany nieistniejącego 

budynku nr 12 przy dawnej Herrenstrasse. W wykopie A odkryto relikty zabudowy gotyckiej 

w postaci kamienno-ceglanego obiektu, wzniesionego z eratyków o wymiarach 30 x 20, 20 x 
20 i 10 x 10 cm oraz cegły o wymiarach 27 x 9 x 13 i 28 x 9 x 13 cm, na zaprawie murarskiej 

o zabarwieniu kremowym, z gruboziarnistego piasku z drobinami węglanu wapnia. W wyko

pie B odsłonięto dwa przęsła fundamentu filarowo-łękowego, względnie sklepień piwnicz.. 

nych na trzech prostokątnych filarach o wymiarach 1,3 m szerokości i 1,3 m wysokości. 

Rozpięto na nich 2 łęki ceglane szerokości 0,4 m (na l i 1/2 cegły). Wysokość strzałki łęku 

wynosi 0,8 m. Wymiary cegły gotyckiej: 28 x 9 x 13, 28,2 x 9 x 13 i 24,4 x 9 x 13 cm. Jako 

budulca filaru użyto polnych otoczaków (30 x 25 x 10 cm) i fragmentów cegieł zalanych 

zaprawą murarską barwy kremowej, z piaskiem przesianym i drobnymi grudkami węglanu 

wapnia. W wykopie D odkryto relikty budowli wzniesionej w okresie baroku z kamieni i cegieł 

o wymiarach 28,2 x 12,5 x 7,3 cm, spojonych gliną. Jest to nieistniejący obecnie budynek nr 

6 przy dawnej Herrenstrasse. W wykopie E odkryto sklepienie XIX-wiecznej piwnicy i otwór 

drzwiowy nieistniejącego budynku nr 7 przy dawnej Herrenstrasse. Ścinki i łatki skórzane, 

drewniane łuczywa oraz fragmenty tkaniny wydobyto z warstwy kulturowej o chronologii 

średniowiecznej, stwierdzonej w wykopie Pz 4. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Wojewódzkim Oddziale PSOZ Wrocław, 

Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu i Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej 
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Edward Drużyłowski. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach 

Archeologicznych". Badania nie będą kontynuowane. 
.·· .-- _· ·r.---.· ":IL."L-~I:I!!Pr·:s_,_._ .. ł . - .. .--~:_,.-~1._ .' . 

OLSZTYN, 
Zamek, st. XXIII 
wykop 3, 4, 

AZP 24-61/23 

OLSZTYN-Stare Miasto, 
st. XXIV 
(ul. Okopowa 17), 

AZP 24-61/24 

OLSZTYN-Stare Miasto, 
st. XXIV 

(ul. Okopowa 18, 19), 

AZP 24-61/24 

późnośredniowieczny mur obronny 

Badania archeologiczne związane z renowacją murów obronnych, przeprowadzone przez 

dr. Mirosława]. Hoffmana. Finansowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Prze

badano powierzchnię 15m2• 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne {XV-XX w.) 

Badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone w dniach 

od 17 do 21 września przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane 

przez inwestora prywatnego-]. Sabbagha. Drugi sezon badań. 

Badaniami objęto teren działki budowlanej przy ul. Okopowej (dawna posesja nr 17 we 

wschodniej pierzei ul. Okopowej, obecnie nr 13). Wykop lOC (kontynuacja wykopów lOA 

i lOB z lat ubiegłych) miał wymiary 10,2 x 7,5 m. Przebadano powierzchnię 77,52 m2
• 

Głównym celem prac było odsłonięcie i zadokumentowanie reliktów fundamentów bu

dynku rozebranego po 1965 r. oraz uchwycenie stratygrafii warstw kulturowych na badanym 

terenie, zwłaszcza w części wschodniej działki, czyli tam, gdzie nowożytny budynek był nie

podpiwniczony. Niestety zamierzenie to powiodło się tylko połowicznie, ponieważ w miejscu 

tym w latach 60. wzniesiono prowizorycznie garaże, w których użytkownicy samowolnie wy

konali betonowe kanały samochodowe, co praktycznie całkowicie zniszczyło nawarstwienia 

kulturowe, nawet w pierwomie niepodpiwniczonej części budynku. Uchwycenie wcześniej

szych nawarstwień stratygraficznych było możliwe jedynie w samym profilu południowo

wschodnim i to zaledwie na odcinku 5,5 m, przy całkowitej szerokości wykopu 7,6 m. Skraj 

południowy na odcinku około 2 m został zniszczony podczas wykonywania izolacji sąsiednie

go, nowo wzniesionego budynku (prace te przeprowadzono już po wzniesieniu budynku bez 

nadzoru archeologa, pomimo że wykop właściwy pod sam budynek objęty był badaniami 

archeologicznymi). Uchwycenie nawarstwień kulturowych wcześniejszych niż nowożytne 

w części zachodniej terenu było mało prawdopodobne ze względu na podpiwniczenie za

chodniej części nowożytnego budynku przy ul. Okopowej. Współczesne wykopy pod kanali

zację i przewody telekomunikacyjne, które wykonywano bez nadzoru archeologicznego, do

prowadziły do zniszczenia nawarstwień kulturowych również we wschodniej pierzei ul. Oko

powej. W wykopie archeologicznym stwierdzono obecność fundamentów po rozebranym 

budynku, wraz z zachowanym fragmentem piwniczki w części zachodniej. Ponad fragmenta

mi fundamentów zalegała warstwa niwelacyjno-gruzowiskowa, powstała po rozebraniu gara

ży i w trakcie budowy sąsiadującego od południa budynku. Tak więc w wyniku przeprowa

dzonych badań udało się uchwycić dobrze zachowane fragmenty piwnicy budynku z 2 poło

wy XIX wieku. Oczyszczono i zadokumentowano profil poludniowo-wschodni oraz sporzą-

dzono rzut poziomy wykopu, a także przekrój przez zachowane elementy architektoniczne 

z południowego wschodu na północny zachód. Na obszarze całego wykopu prace doprowa

dzono do calca, którym był zbity, żółty piasek, gdzieniegdzie przemieszany z gliną. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne {XV-XX w.) 

Badania przeprowadzone w dniach od 5 do 27 listopada przez mgr mgr H. Mackiewicz 

i Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestorów prywatnych B. 

Rokitę i Z. Bernatowskiego. Pierwszy sezon badań. Wykopy oznaczone numerami lOA-C 

zlokalizowano na terenie działek budowlanych (numery geodezyjne 79/ 2 i 79/ 3) we wschod

niej pierzei ul. Okopowej. 

Odsłonięto relikty fundamentów i piwnic budynków 18 i 19 (wg starej numeracji). Od

kryto i zadokumentowano fragment bruku pierwotnej ulicy Podwale, przesuniętej o około 

5 m na zachód w stosunku do obecnej. Uchwycenie tego fragmentu oraz zachodniego skraju 

spałonego budynku o szerokości 8 m, usytuowanego kalenicowo do ul. Kołłątaja zdają się 

potwierdzać tezę, że głębokość parceli średniowiecznej przy ul. Kołłątaja wynosiła 23 m (oko

ło 5 prętów), a szerokość 8 m (nieco poniżej 2 prętów), tj. mniej więcej tyle, ile głębokość 



OLSZTYN-Stare Miasto, 
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Olsztyn-Stare Miasto, 
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Opalenie, st. 3, 
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woj. olsztyńskie, 

AZP 25-56/27 

i szerokość działek na tyłach bloku przyrynkowego. W części południowej wykopu odsłonię

to relikty zabudowy gospodarczej, być może szopy, o prymitywnej konstrukcji plecionkowej 

bądź szalunkowej. Uchwycono także tzw. miedzuch, czyli skrót szerokości 1,5 m, biegnący 

w poprzek zabudowy parceli lub półparcel i. W wykopie 10C odkryto jedynie fragment ścia

ny fundamentowej budynku XIX-wiecznego, większość nawarstwień kulturowych bowiem 

została w tym miejscu zniszczona wskutek budowy garaży. Nawarstwienia kulturowe, które 

można określić jako średniowieczne, zarejestrowano tylko w profilu wschodnim, w odległo

ści około 0,4 m od ściany. lsmiejący tu wcześniej budynek w swej wschodniej części nie był 

podpiwniczony, natrafiono natomiast na pozostałości piwnicy w jego części zachodniej. Piw

nica była przesklepiona kolebkowo i w przeciwieństwie do budynków zadokumentowanych 

w wykopach lOA i lOB nie miała trwałej posadzki (mogła mieć podłogę drewnianą, która 

uległa destrukcji}. Na stanowisku znaleziono fragmenty naczyń ceramicznych reprezentujące 

szerokie spektrum chronologiczne- od późnego średniowiecza po początek XX w. (naczynia 

XIV- i XV-wieczne wypalane były w atmosferze redukcyjnej), fragmenty kafli oraz oprawkę 

kościaną o doskonale wypracowanej powierzchni. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ oraz Muzeum Warmi i Mazur w Ol

sztynie. 

miasto późnośredniowieczne i nowożyme (XV-XX w.) 

Nadzory archeologiczne przy pracach remontowych i uzbrojeniowych w obrębie i wokół 

ratusza, przeprowadzone przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane 

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie za pośrednictwem WPUI Olsztyn. Pierw

szy sezon badań. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 

patrz: okres nowożymy 

patrz: wczesne średniowiecze 

ratusz gotycki i nowożytny (XV-XX w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 lipca do 10 września przez mgr 

mgr Hannę Mackiewicz i Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Urząd 

Miejski w Ostródzie. Pierwszy sezon badań. Wykop oznaczony numerem 7 usytuowano w za

chodniej części pl. Tysiąclecia. 

Odsłonięto wschodnią część ratusza gotyckiego z XV w. Stwierdzono, że był on zoriento

wany po osi wschód-zachód, miał około220m2 (10,68 x 21,35 m) powierzchni i był posado

wiony na solidnych fundamentach ceglano-kamiennych łączonych na zaprawę wapienną. 
Potwierdzono fakt, że w XVII w. wznoszono wokół ratusza tzw. budy rzemieślnicze i jarmar

czne, które zlikwidowano dopiero po pożarze w 1788 r. Ratusz nowożymy, wzniesiony w 1792 r. 

na słabych fundamentach kamiennych szerokości 1,1 m, łączonych na glinę, miał 364 m 2 

powierzchni, założony był na planie prostokąta o wymiarach 14 x 26 m i był niepodpiwniczo

ny. Orientacja budynku została zmieniona na północno-południową. Na podstawie odsło

niętych fragmentów ratusza gotyckiego ustalono, że w średniowieczu modułem miary długo

ści w Ostródzie była stopa o wartości 0,305 m. Pozyskano duży zbiór zabytków ruchomych: 

fragmenty naczyń ceramicznych (wyklejono wiele form i typów), kafli miskowych (nieliczne) 

i płycinowych (wiele całych), fajek ceramicznych, przedmiotów ze szkła oraz 3 monety (trojak 

królewski koronny z 1684 r. i 2 szelągi toruńskie: z 1762 i 1763 r.). Z zabytków wydzielonych 

wymienić należy: 2 fragmenty jednego grzebienia kościanego, fragment zabawki w postaci 

tylnej części barana glinianego, fragment mosiężnej sprzączki do pasa oraz kilka silnie skoro

dowanych, niecharakterystyc:znych przedmiotów żelaznych. Ponadto znaleziono wiele frag

mentów kości zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ oraz Muzeum Warmii i Mazur w Ol

sztynie. 
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OSTRÓDA, st. l, 

ul. Wyspiańskiego, wykop 6, 

gm. loco, woj. olsztyńskie, 

AZP 25-56/27 

późnośredniowieczne umocnienia obronne miasta 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Do

rotę Nawrocką--Mazurek. Finansowane przez inwestora prywatnego. Przebadano powierzch

nię 260m2
• 

. ' ' ,•- -•,, -~-· .'. -~ -.,: \~\T(-:.:;.a~r.!1,•.~.---:n-,-~.,-~l·.r- 1- .' , 

Otorowo, st. 41, gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie 

Parzniew, st. VI, 

gm. Brwinów, woj. warszawskie 

Pełczyce, st. 2, 

gm. loco, woj. gorzowskie 

PEŁClYSKA, st. 2, 

gm. Wartkowice, 

woj. sieradzkie, 

AZP 61-47/2 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesne średniowiecze 

gródek późnośredniowieczny (ok. 1400-2 połowa XV w.) 

Badania weryfikacyjne, przeprowadzone w dniach od 27 do 31 maja przez prof. dr. hab. 

Leszka Kajzera (Konserwator Zabytków Archeologicznych w Sieradzu). Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Sporządzono plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska, wyko

nano 9 odwiertów o skoku 3 m ręcznym świdrem strzemiączkowym po osi wschód-zachód 

i wyeksplorowano wykop sondaźowy nr I o powierzchni 3 m2 (2 x 1,5 m). 

Wstępnie rozpoznano stratygrafię obiektu. Pozyskano 97 ułamków ceramiki naczynio

wej, 29 destruktów kości zwierzęcych i 8 bryłek polepy. Należy sądzić, że w późnym średnio

wieczu istniała tu, ustawiona zapewne centralnie na sztucznym nasypie, drewniana budowla 

obronno-rezydencjonalna z zagłębionym na około 0,9 m przyziemiem (realizująca prawdo

podobnie "wieżowy" model siedziby rycersko-szlacheckiej). Jej otoczenie bezpośrednie przy

krywał bruk z eratyków. Obiekt powstał około 1400 r. i był intensywnie używany w l poło

wie XV w., jego schyłek przypadł zapewne na 2 połowę tego stulecia, a być może na przełom 

3 i 4 ćwierci. Wydaje się iż należy go łączyć z rodem Chodowskich herbu Paparona. Stanowi

sko powinno być zbadane wykopaliskowo zarówno ze względów poznawczych, jak i z powodu 

zagrożeń (wkopy rabunkowe naruszające strukturę nasypu). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Łodzi Oddział w Sieradzu. 

Badania nie będą kontynuowane. 
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TRYBUNALSKI, st. 12, 

AZP 74-54/28 

i' . ......... 

miasto lokacyjne późnośredniowieczne i nowożytne (XIII-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Wiktorię Długo

szewską i Janusza Pietrzaka (PSOZ Piotrków Trybunalski). Finansowane przez PSOZ. Drugi 

sezon badań. Badania były kontynuacją nadzoru nad pracami budowlanymi (wykop 1), pro

wadzonymi na przełomie 1994 i 1995 r. na terenie dziedzińca dawnego kolegium jezuitów. 

W sezonie 1996 założono 3 wykopy: II (6,10 x 2,5 m) i III (6 x 2,5 m) w centralnej części 

dziedzińca oraz IV na jego północnym skraju, na przedłużeniu w kierunku wschodnim wy

kopu L Łącznie przebadano 48 m2 (orientacyjna kubatura: 180 m3). 

W wykopie 11 zaobserwowano 2 poziomy moszczonej drewnem ulicy, biegnącej równo

legle do miejskiego muru obronnego, na którego reliktach posadowiona jest główna ściana 

budynku Nowego Kolegium. Uchwycono również 3 poziomy konstrukcji drewnianych, zale

gających na dwóch sąsiadujących ze sobą działkach mieszczańskich. Granica pomiędzy dział

kami widoczna była na całej głębokości wykopu. Najniższy poziom nawarstwień kulturowych 

stanowiło zasypiska studni. W wykopie III zaobserwowano nawarstwienia stanowiące kanty· 

nuację nawarstwień z wykopu II- 3 poziomy konstrukcji drewnianych na dwóch działkach. 

W wykopie IV natrafiono na mur tylny jednotraktowego łącznika kolegium jezuitów, który 

przeciął nawarstwienia z materiałem nowożytnym, oraz starszy od nich relikt drewnianego 

budynku, stojącego niegdyś w linii pierzei dzisiejszej ul. Pijarskiej. Wydobyto 930 zabytków 

ruchomych, głównie fragmentów naczyń glinianych i kafli piecowych. Materiał ten w więk

szości pochodził ze średniowiecznych i wczesnonowożytnych faz użytkowania terenu. 



PłAWNIOWICE, st. l, 

gm. Rudzieniec, 

woj. katowickie, 

AZP 95-42/-

obozowisko z epoki kamienia 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Badania sondażowe, przeprowadzone przez mgr E. M. Foltyn (Uniwersytet Śląski w Ka

towicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon ba

dań. Sondaże o łącznej powierzchni 131 m2 założono przy zachodniej krawędzi wybierzyska 

piasku, w hipotetycznej strefie odkryć z okresu międzywojennego (1932, 1937) oraz na pół

noc od tego obszaru. 

Zastano następujący układ stratygraficzny: poziom trój- i dwudzielnego humusu o miąż

szości 25-65 cm, poniżej poziom bezstrukturalnych piasków drobno- i średnioziarnistych 

barwy żółtej, w stropie przechodzących miejscami w poziom wmywania z naskorupieniami 

orsztynowymi. Nie ujawniono pewnych obiektów o pradziejowej bądź średniowiecmej chro

nologii. Wśród często pojawiających się jam rozpoznano jedynie formy naturalne w postaci 

struktur pokorzennych oraz współczesne formy antropogeniczne (m.in. ślady dołów po eks

ploatacji piasku). Nie stwierdzono warstwy kulturowej. Materiał ruchomy był ubogi i mało 

charakterystyczny. Pozyskano 18 ułamków naczyń późnośredniowiecznych i nowożytnych oraz 

rdzeń krzemienny z epoki kamienia. Wszystkie zabytki zalegały w humusie. Sądząc z nikłych 

śladów kulturowych (uwzględniając nawet znaczne zniszczenie), stanowisko miało charakter 

co najwyżej krótkotrwałego obozowiska. 

l ' '-' '-,,-- - n •'• ' •- ' ' l_-~.:__ ' ,_' • = ~- ~-- ' : ' •. --·. '' -,' ' ' ... ' \_ ,, 

Płock, pl. Narutowicza 5 

PŁOCK, PSM 52, 

pl. 13-tu Straconych, 

AZP S0-54/52 

Podłęie, st. 12, 

Podzamcze-Góra Birów, st. l, 

gm. Ogrodzieniec, 

woj. katowickie 

POLKOWICEStare Miasto, 
kw. A, B l i B2, 

gm./oco, 

woj. legnickie, 

AZP 71-19/-

Poznań, ul. Rynek Śródecki 4 

patrz: wczesne średniowiecze 

miasto średniowieczne i nowożytne {XN-XVI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od sierpnia do września 

przez mgr. Andrzeja Gołembnika (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski "ARCHEOPAG", 

Ostrówek, ul. Kościuszki 25). Finansowane przez Urząd Miasta Płocka . Pierwszy sezon ba

dań. Przebadano powierzchnię 298m2• 

Założono dziesięć wykopów. Wykopy od A do E tworzyły jeden ciąg i miały na celu odsło

nięcie reliktów kościoła Św. Ducha. W wykopach F i H starano się uchwycić granicę między 
placem przykościelnym a zabudową wnętrza bloku. Określenie charakteru tej zabudowy pró

bowano uzyskać w wykopach J i K. Zadaniem wykopu G było rozpoznanie zabudowy miesz

kalnej wzdłuż ulicy. W trakcie badań wydzielono i opisano 425 warstw i 85 obiektów nieru

chomych, wykonano 172 rysunki terenowe i fotografie, zebrano i zinwentaryzowano 7000 

przedmiotów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Płocku. 

patrz: neolit 

patrz: paleolit 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wadawa Pogorzelskiego (Muzeum 

Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Przebadano powierzchnię 1438,75 m2• 

Wyeksplorowano 31 obiektów nieruchomych, 7870 fragmentów ceramiki, 1430 frag

mentów kafli, 7 przedmiotów metalowych, 69 fragmentów przedmiotów szklanych i szydło 

kościane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 
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POZNAŃ, 
Wzgórze św. Wojciecha, 

AZP 51-28/-

Przystanki, st. 12 (GAZ 114), 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

PUCI{..Zamek, st. l, 
gm. loco, 

woj. gdańskie, 

AZP 2-42/47 
',., "•' .~...:~.~ 

PUŁTUSI{..Miasto, 

al. Polonii 4, 
gm. loco, 

woj. ciechanowskie, 

AZP 46-67/-

ślady osadnictwa ludności kułtury łużyckiej {IV-V okres epoki brązu) 

cmentarz przykościelny, późne średniowiecze- okres nowożytny OCN-XVIU w.) 

obecnie funkcjonujący kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l lipca do 20 września 
przez mgr. Zbigniewa Karolczaka (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Finansowane przez 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 160 m 2• 

Na południe od kościoła odsłonięto fragment cmentarza przykościelnego, datowanego 

na XIV-XVIII wiek. Odkryto w sumie 160 grobów z pochówkami ludzkimi (w tym jeden 

masowy z 20 osobnikami). Wystąpiły one na głębokości od l do 2,8 m poniżej obecnego 

poziomu. Układ cmentarzyska był rzędowy i wielowarstwowy. Tzw. warstwa grzebalna miała 

miąższość 1,2-1,5 m. Na zachód i południowy zachód od kościoła znaleziono wapiennicę, tj. 

urządzenie służące do wypału wapna, którą datować można na XIV wiek, oraz odkryto do

datkowo 34 groby z pochówkami. Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum 

Archeologicznym w Poznaniu. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab.Jerzego Kruppe i mgr Mar

tynę Milewską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Uni

wersytet Warszawski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz PSOZ. 

miejska zabudowa drewniana średniowieczna i nowożytna {XV-XVIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr D. Stabrowską przy współpracy mgr 

M. Kasprzyckiej (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Huma

nistyczna w Pułtusku). Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Cie

chanowie, Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku i inwestora prywatnego R. Sieńkow

skiego. Drugi sezon badań. 

Mimo zabezpieczeń, mury pozostawione w wykopie od 1995 r. były znacznie osłabione. 

Eksplorację rozpoczęto od wybierania warstw (gliny, piasku i gruzu) stanowiących wypełni

ska budynku (numer warstwy 30) w ćwiartce północno-wschodniej wykopu. Odsłonięto 2 

warstwy (108, 109) kamiennego wzmocnienia ściany południowo-wschodniej tego obiektu. 

W ćwiartce zachodniej wykopu, w nawarstwieniach piaskowo-gruzowych, odkryto 3 warstwy 

fundamentu z kamieni otoczaków spajanych gliną (133, 137, 151), który miał kształt litery L 

i był częściowo widoczny w narożniku zachodnim wykopu. Na poziomie najniższej warstwy 

kamieni, przy krawędzi fundamentu, odsłonięto wkop ze szkieletem krowy w układzie anato

micznym, pozbawionym czaszki (146). Porozebraniu fragmentu fundamentu (137) odsłonię

to narożnik południowo-zachodni chaty (162), której dalszą część wyeksplorowano w ćwiart

ce północno-wschodniej wykopu. Obiekt znajdował się poniżej zachodniej połowy budowli 

ceglanej (30) i ponad warstwą desek podłogi (159) pokrywającej całą ćwiartkę północno
zachodnią wykopu. Poniżej podłogi (159) i warstw podsypki odsłonięto warstwy destrukcyj

ne (pożarowe), zawierające bardzo dużą liczbę ułamków naczyń ceramicznych (171, 179) 
i zalegające bezpośrednio na rozległym fundamencie z kamieni otoczaków, którego poszczegól

ne odcinki były eksponowane w całej "tylnej" części wykopu pod numerami: 173, 188, 197 
(przy narożniku zachodnim), 177, 199 (przy ścianie południowo-wschodniej), 160, 170, 201 

przy narożniku północno-wschodnim. Podczas doczyszczania profilu północno-wschodniego 

woda gruntowa (na poziomie 79,5 m n.p.m.) wymyła warstwę, odsłaniając ścianę drewnianej 

chaty około 10 cm w głąb od lica ściany wykopu. Ściana chaty została wzniesiona w technice 

sumikowo-łątkowej . W profilu zachował się fragment pionowego słupa i kilku ułożonych po

przecznie desek. Nie udało się ustalić poziomu podwaliny chaty, ponieważ leżała poniżej lustra 

wody gruntowej. Z 8241 fragmentów naczyń ponad połowa pochodziła z warstw 171, 179. Po

nadto znaleziono ułamki kości (662), fragmenty kafli (91), fajek (3), szkła (108), metalu (30). 

Wstępne datowanie odsłoniętych warstw: podłoga (159)- XVI w., warstwa 183 - koniec 

)(\/w., warstwy 184, 189, 192, 199- )(\/w., warstwy pożarowe (167, 171-179)- )(\/-XIV w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Pułtusku. 



PYRZYC&Stare Miasto, 

gm. loco, 
woj. szczecińskie, 

AZP 36-8/-

Rynek, 

gm.loco, 
woj. katowickie, 

AZP 101-40/-

Radojewice, st. 29, 
gm. Dąbrowa Biskupia, 

woj. bydgoskie 

Raszyn, st. 7, 

gm.loco, 
woj. olsztyńskie, AZP 18-67/3 

Rowokół, st. 4, 
gm. Smołdzino, woj. słupskie 

"Radosno", st. l, gm. Mieroszów 

woj. wałbrzyskie, AZP 88-21/1 

RYTRO, Zamek, st. l, 

gm. loco, 
woj. nowosądeckie, 

AZP 114-63/1 

miasto późnośredniowieczne 

Badania ratownicze oraz nadzór archeologiczno-konserwatorski, przeprowadzone przez 

mgt. Krzysztofa Kowalskiego (Muzeum Narodowe w Szczecinie). Finansowane przez inwestora. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 
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miasto późnośredniowieczne i nowożyme {XIV-XVII w.) w 
z 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z modernizacją płyty rynkowej, przepro- N 
{) 

wadzone przez mgt. mgt. Krysrynę Kozłowską i Janusza Cwikłę (Muzeum w Raciborzu), kon- a.. 

sultowane przez dr. Pawła Rzeźnika (Katedra Archeologii Uniwersytetu WrocŁawskiego). Fi

nansowane przez Urząd Miasta Raciborza. Przebadano około 216 m wykopów pod instalację 

wodno-kanalizacyjną o szerokości od 50 do 100 cm i głębokości od 50 do 170 cm. Niektóre 

wykopy poszerzono ze względu na wartość odkrytych w nich obiektów. 

Odkryto fragmenty następujących obiektów: drewnianych rur wodociągowych, studni 

drewnianej (tzw. rorkastli), drewnianych ulic średniowiecznych, fundamentów śródrynko

wej zabudowy (ratusza lub domu kupców) z XVII w., muru-parkanu z XIV w., oddzielające

go posesję klasztoru dominikanów od centrum miasta. Materiał zabytkowy w zdecydowanej 

większości pochodzi z hałd i częściowo z poszerzonych wykopów. Pozyskano dużo materialu 

ceramicznego w postaci całych naczyń (3) i ich fragmentów, 3 przęśliki, fragmenty kafli (od 

renesansowych po współczesne), fragment fajki glinianej i 2 fragmenty fajek fajansowych, 

wyroby z żelaza (m.in. ostroga cala i 2 fragmenty, 2 podkowy całe i fragmenty- z końca XIII 
i XIV w.?, fragmenty noży, obcęgi, gwoździe, klucz, fragmenty wideł, dłuto) , wyroby z drew

na (m.in. fragmenty naczyń klepkowych i toczonych, fragment łyżki, fragment łuczywa), wy

roby ze skóry (m.in. fragmenty obuwia, pasków skórzanych zdobionych ornamentem rom

bów i linii falistych, fragment mieszka z żelaznym okuciem, palca rękawiczki., pochewki), 

wyroby z metali (srebrny, szeroki grosz praski Karola IV, fragmenty ozdób z brązu lub mosią

dzu - szpilki, klamra, klucz), wyroby ze szkła matowego i przezroczystego (fragmenty naczyń, 

butelki całe i fragmenty, koralik, paciorki nanizane na szpilkę z brązu) oraz kostkę do gry. 

Ponadto znaleziono dwa szkielety ludzkie, dużo kości zwierzęcych oraz materiał botaniczny: 

orzechy laskowe całe i fragmenty, fragmenty orzechów włoskich, pestki brzoskwiń, śliw i wi

śni, a także łupiny żołędzi. Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

miasto późnośredniowieczne 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finanso
wane przez inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię 34m2• 

patrz: wczesne średniowiecze 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Czesława Francke (Ka

tedra Archeologii Uniwersytetu WrocŁawskiego). Finansowane przez PSOZ. 

zamek późnośredniowieczny 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgt. mgt. Kazimierza Regu

łę, Barbarę Chudzińską i Barbarę Szybrowicz (PSOZ Nowy Sącz). Finansowane przez PSOZ 

Nowy Sącz i Urząd Gminy w Rytrze. Pierwsze badania zamku podjęto w 1952 r.; w 1995 r. 
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przeprowadzono badania sondażowe, obecne są pierwszym sezonem badań szerokoprzestrzen
nych. 

Zamek średniowieczny położony jest na grzbiecie cypla górskiego, opadającego stromo 

ku dolinie Popradu. Z dawnego murowanego zamku pozostała okrągła wieża o średnicy 10 m 

i resztki ścian w zachodniej i południowej jego części. Prace zaplanowane na kilka sezonów 

miały za zadanie całkowite przebadanie obiektu, który następnie zostanie częściowo zrekon

struowany i udostępniony do zwiedzania. Jesienią 1995 r. przeprowadzono nadzór archeolo

giczny podczas ściągania górnej warstwy gruzu (warstwa I) pomiędzy południową ścianą wieży 

i zachodnim murem zewnętrznym - odkryto warstwy kulrurowe oraz palenisko, oznaczone 

później nr 2. Prace ratownicze w 1996 r. rozpoczęto od założenia 2 reperów i siatki arowej, 

obejmującej znaczną część dziedzińca wraz z wieżą. Wyznaczono również 3 linie profilowe: 

L A-B równoległą do zachodniego muru zewnętrznego; 2. A' -B' również równoległą do 

zachodniego muru, tylko nieco dalej położoną (na wschód); 3. A'' -C o przebiegu wschód

zachód. Eksplorację na dziedzińcu rozpoczęto od głębokości 115 cm, tj. od zachowanych 

nawarstwień kulturowych. Warstwy V, VIa i zapewne Ila- pochodzą z okresu budowy zam

ku, prawdopodobnie z końca XIII i początku XIV w., i są to warstwy niwelujące teren pod 

budowę obiektu. Warstwa VI- zasypiskowa, powstała w czasie budowy wieży. Warstwy II 
i III - pochodzą z okresu, kiedy zamek przechodził różne burzliwe losy, ulegając m.in. czę

ściowemu spaleniu, które miało miejsce, być może, w XIV w. Warstwa Ib - przemawia za 

okresem względnego spokoju w historii obiektu. Nastąpiła wtedy ponowna niwelacja terenu 

przed przystąpieniem do odbudowy zamku. Z tego też okresu pochodzą ślady dużego pieca 

nr 2, o wymiarach 370 x 160 cm, usytuowanego tuż przy zachodnim zewnętrznym murze, 

biegnącym na linii północ-południe, uchwyconego na głębokości od 81 do 124 cm. W profi

lu A-B rysuje się on w postaci dwóch nieckowatych zagłębień, o głębokości 168 cm w części 

zachodniej i 163 cm w części wschodniej, połączonych wypłyceniem wyłożonym przy dnie 

łamanymi kamieniami piaskowcowymi, spoczywającymi na warstwie zwietrzelinowej - war

stwa VIII. Wnętrze zachodniej części pieca wypełnione było częściowo kamieniami, zaś 

w partii spągowej jasnopomarańczowo białawą warstwą popiołu (warstwa lila). Środkowa 
część obiektu zawierała czarną, przepaloną ziemię (warstwa II) i pomarańczowoceglastą pole

pę (warstwa lll), natomiast górną partię wypełniała ciemnożółta glina (warstwa IV). Wnętrze 

części wschodniej zajmowały całkowicie kamienie oraz sypka ziemia przemieszana z popio

łem. W górnej partii widoczne były warstwy III i IV. Spąg opierał się częściowo na warstwie 

zwietrzelinowej (warstwa VII), częściowo na litej skale. W rzucie poziomym w partii wschod

niej piecowiska widoczne były ułożone równo w kilku warstwach kamienie, które tworzyły 

rodzaj murka o bliżej nieokreślonej funkcji -być może była to podstawa ściany kominowej, 

o czym świadczą osmalone powierzchnie tych kamieni w ciągu pionowym. We wnętrzu pie

cowiska natrafiono na dużą ilość ceramiki późnośredniowiecznej, gwoździe, podkowę i inne 
przedmioty żelazne, przepalone kości zwierzęce, a także kilkanaście cegieł gotyckich. Opisa
ny obiekt działał początkowo jako dwa oddzielne piece - jeden usytuowany w części zachod
niej, drugi we wschodniej. Został on następnie przebudowany przez zasypanie części wschod

niej i postawienie w tym miejscu kominowej ścianki. Część zachodnia funkcjonowała dalej 

jako piec, o czym świadczą grube wału popiołu w jego wnętrzu. Pomiędzy profilami A-B 
i A'-B', w obrębie warstwy V, natrafiono na głębokości 180 cm na kamienną konstrukcję 

prostokątnego piecowiska nr l, ułożonego na linii wschód-zachód, o wymiarach 164 x 130 cm. 

Ściana północna tego obiektu była zaokrąglona i zbudowana podobnie jak zachodnia z łama
nych kamieni piaskowcowych i dużych płaskich otoczaków rzecznych, ułożonych jeden na 

drugim w kilku warstwach. Ściana wschodnia nie zachowała się, natomiast od strony połu
dniowej piec był otwarty. Dno obiektu wyłożone było dużymi płaskimi kamieniami (łupek 

piaskowcowy) z lekkim opadem w kierunku południowym. Wszystkie prawie kamienie nosi

ły ślady osmalenia i przepalenia. Nad piecowiskiem, na wyższych poziomach, natrafiono na 

duże ilości osmolonych kamieni, a także na potłuczone cegły palcówki, które pochodziły 

z wyższej kondygnacji pieca. Był to obiekt dwupoziomowy. Niższy stanowiła komora ognio

wa, odgrodzona od poziomu wyższego płytą z piaskowca bądź rusztem glinowym. Ściany 
boczne i zwieńczenie górne obiektu wzniesiono z cegieł i kamieni piaskowcowych. Od strony 

południowej piec posiadał jamę przypaleniskową, której ściany boczne i dno (sięgające pozio

mu 220 cm) wylepiono gliną z dodatkiem drobnych kamieni, wypaloną na kolor pomarań-



SADWWO, Zamek, st. l, 
gm. Rypin, 

woj. włodawskie, 

AZP 38-52/5 

Sarnowo, st. 8, 

gm. Stolno, woj. toruńskie 

r Sędzin Drugi, st. 23, 
l gm. Zalcrzewo, woj. włocławskie 

Sękowice, st. 7, 
gm. Gubin, woj. zielonogórskie 

Sękowice, st. 9, 

gm. Gubin, woj. zielonogórskie 

l 

czowoceglasty. Jama ta wypełniona była całkowicie popiołem (warstwa lila). Piec nr l osa

dzony był na podłożu z gliny (warstwa IV), która została przytransportowana z zewnątrz. 

Glina ta służyła również jako spoiwo do kamieni i cegieł, z których wzniesiono ten obiekt. 

Funkcjonował on prawdopodobnie w okresie budowy zamku lub nieco później. Jego założe

nia są starsze od pieca nr 2, gdyż przykrywają go warstwa II i III interpretowane jako ślady 

dużego pożaru. 

Szczegółowe rozpoznanie warstw znajdujących się na obszarze całego dziedzińca wewnętrv

nego pozwoli na dokładne określenie początków budowy zamku oraz kolejnych faz jego znisv

czeń i odbudowy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Nowym Sączu. 

Badania będą kontynuowane. 

późnośredniowieczny zamek rycerski rodu Świnków (XIV w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Elżbietę Dziubek, prof. dr. hab. Leszka 

Kajzera i mgr. Janusza Pietrzaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowa

ne przez Wojewodę Włocławskiego. Trzeci sezon badań. Wytyczono 15 wykopów (XXIV

XXXVIII) o łącznej powierzchni 216 m2 i orientacyjnej kubaturze 375 m3. Wykonano 12 

odwiertów ręcznym świdrem geologicznym. 

Zamek w Sadłowie funkcjonował od końca XIV aż do XVII w. Z racji swych rozmiarów 

rysuje się jako obiekt całkowicie odmienny od typowych późnośredniowiecznych zamków 

rycerskich na Niżu Polskim. Do ważnych odkryć w tym sezonie zaliczyć należy studnię, osta

teczne rozpoznanie rzutu zamku i jego zaplecza oraz chronologiczne rozwarstwienie jego 

poszczególnych elementów. Pozyskano zbiór zabytków liczący 3921 artefaktów, w tym ułamki 

naczyń glinianych (2669) i destrukty kości zwierzęcych (1113), nieliczne przedmioty żelazne 

(m in. gwoździe, fragmenty zbrojników pancerza, ostrogę z gwiaździstym bodźcem, noże, 

sprzączki, fragmenty wędzidła, krzesiwo ogniwkowe, sierp), kafle piecowe (naczyniowe i for

mowane w matrycach), ceramikę budowlaną itp. Wśród ceramiki naczyniowej przeważały 

okazy wypalane w atmosferze redukcyjnej. Po trzech sezonach badań nie ulega wątpliwości, 

że zamek składał się z dwóch stykających się ze sobą czworoboków: poludniowo-zachodniego 

i północno-wschodniego. Centralne miejsce w pierwszym czworoboku zajmowała wolno sto

jąca: kamienica "wielka" - prostokąt o wymiarach 13,5 x 26,5 m, podzielony w przyziemiu 

na 3 części: sklepione pomieszczenie południowe (7,7 x 9 m), sień o szerokości 1,7-1,9 m 

i pomieszczenie północne (9 x 10,3 m), być może nakryte drewnianym stropem. Na nie 

zachowanej górnej kondygnacji mieściły się zapewne też 2-3 izby. Kamienicę otaczało mię

dzymurze szerokości około 5 m, okolone murem obwodowym. Do środkowej partii budynku 

przylegało od wschodu tzw. skrzydło południowe zamku. Był to dom murowany, jednotrak

towy (6,3 x 13 m), piętrowy, którego izba wschodnia mieściła na poziomie parteru przelot 

bramny. Północna ściana skrzydła południowego stanowiła zarazem kurtynę drugiego czwo

roboku zamkowego, którego dwa boki (północny i wschodni) zamykały dwa wydłużone par

terowe budynki, zapewne szachulcowe na murowanej podwalinie. Wydaje się, że przyszło
roczny sezon pozwoli na pełne rozpoznanie rozplanowania obiektu. 

Materiały i dokumenracja do czasu opracowania przechowywane są w Instytucie Archeo

logii Uniwersytetu Łódzkiego . Badania będą kontynuowane. 
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Sieradz-Rynek, st. 2 patrz: wczesne średniowiecze 

Siniarzewo, st. l, część A, patrz: środkowa i późna epoka brązu 

gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 
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SKAłA, st. l, 
gm. loco, 
woj. krakowskie, 

AZP 99-55/208 

Skibice, st. l, 

gm. Grabowiec, woj. zamojskie 

SŁUPNICA, st. l, 

gm. Biskupiec, 

woj. toruńskie, 

AZP 29-50/-

SŁUŻEWO, st. 28, 

gm. Aleksandrów Kujawski, 

woj. włocławskie, 

AZP 43-44/151 

grodzisko późnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. S. Kołodziejskiego (Regionalny Ośro

dek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie), i geofizyczne prowadzone 

przez zespół pod kierunkiem prof. W. Zina (Instytut Historii Architektury i Konserwacji 

Zabytków Folitechniki Krakowskiej}. Finansowane przez Instytut Historii Architektury iKon

serwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. 

Badania wykopaliskowe ograniczyły się do wykonania wykopów w obrębie parkingu (po

między wałem a murem klasztornym}, w strefie w znacznej mierze zniwelowanej, w celu 

weryfikacji wyników badań geofizycznych. Obiekty odkryte w czasie badań geofizycznych, 

interpretowane jako mury, okazały się fragmentami naturalnej skały. 

patrz: neolit 

późnośredniowieczne grodzisko stożkowate (XIII-XV w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Kurzyńską (Muzeum 

w Grudziądzu), z udziałem mgr. Ryszarda Boguwolskiego. Konsultacja naukowa dr Wojciech 

Chudziak (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

Hnansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Nadleśnictwo w Ja

mach i Urząd Miasta i Gminy w Biskupcu. Pierwszy sezon badań. Na osi północ-południe 

wykonano 3 odwierty i wytyczono 3 wykopy o łącznej powierzchni 19m2
• Wykop l (2,5 x 5 m) 

zlokalizowano w południowej części majdanu, wykop 2 (2,5 x l m) w części północnej, na 

styku majdanu i stoku kopca, wykop 3 (5 x l m) u podnóża nasypu, na styku z fosą. Eksplo

rowano je do głębokości 240-260 m. Przed przystąpieniem do badań wykonano plan war

stwicowy w skali 1:100. 

Kopiec grodziska ma podstawę czworoboku o wymiarach przy podstawie 44-44,5 x 50-
51 m, o ostro zakończonych narożnikach i niemal płaskiej powierzchni górnej, Obiekt oto

czony jest prawdopodobnie wałem zewnętrznym, wypiętrzonym nad fosę 1,10-1,30 m. W wy

kopach l i 2 do głębokości 120-140 m rejestrowano warstwy osadnicze w niewielkim stopniu 

nasycone spalenizną, z niezbyt licznym materiałem ceramicznym i metalowym oraz fragmen

tami polepy. W wykopie 2 odsłonięto bruk kamienny bez zaprawy i bez wyraźnego układu. 

W wykopie 3 zarejestrowano wewnętrzną krawędź fosy, nie stwierdzono śladów umocnień. 
Łącznie pozyskano 68 fragmentów ceramiki naczyniowej późnośredniowiecznej, nóż, 2 frag

menty gwoździ, fragmenty kości zwierzęcych. Materiał ceramiczny daje podstawy do wydzie

lenia 2 faz osadnictwa późnośredniowiecznego: l - datowanej na koniec XIII i początek 

XN w., 2- datowanej na XIV lub XV w. Nie natrafiono na wyraźne ślady zabudowy wnętrza 

grodu, chociaż nie można wykluczyć jej istnienia w innych częściach majdanu. Badania wy

kazały, że mamy do czynienia ze stożkiem sztucznym, sypanym od podstaw. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Grudziądzu. 

Badania będą kontynuowane. 

założenie dworskie późnośredniowieczne i nowożytne 

Weryfikacyjno-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez prof. 

dr. hab. Leszka Kajzera i mgr. A. Horonziaka (Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 

PSOZ Włocławek). Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, PSOZ 

i Wojewodę Włocławskiego. 

Pierwszy sezon badań. Założono ciągi odwiertów i wykopy sondażowe. 

Stwierdzono, że na kulminacji wysokościowej parku w Służewie zalegają warstwy kułturowe 

związane z dwiema fazami osadniczymi: średniowieczną "drewnianą" i nowożytną "murowaną". 

Pozyskano duże ilości ceramiki naczyniowej, kości zwierząt, fragmenty polepy, kafli, szkła i ce

ramiki budowlanej. Zlokalizowano położenie dworu murowanego, zniszczonego w 1945 roku. 



SOCHACZEW, 
ul. Warszawska 5, st. 13, 
gm. loco, woj. skierniewickie, 

AZP 56-59/29 

Starogród, st. 6, 8, 
gm. Siennica, woj. siedleckie 

STARYGRÓD, st. l, 
grn. Kobylin, 

woj. leszczyńskie, 

AZP 66-3l/l07 

Starzynka, st. III, gm. Terespol, 

woj. bialskopodlaskie 

STRZEGOWA, 
st. Góra Grodzisko Pańskie, 

gm. Wolbrom, 

woj. katowickie, 

AZP 98-54/-

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ we Włocławku. Wyniki badań 

zostaną opublikowane w kolejnym tomie "Budownictwa obronno-rezydencjonalnego Kujaw 

i Ziemi Dobrzyńskiej". Badania będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne i nowoźytne OCV-XX w.) 

Wykopałiskowe badania sondaźowe, przeprowadzone w dniach od 22 do 25 czerwca 

przez mgr. A. Andrzejewskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowa

ne przez inwestora prywatnego. 

patrz: wczesna epoka brązu 

grodzisko średniowieczne (XIII-XIV w.), kasztelania 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Dionizego Kosińskiego (PSOZ Lesz.. 

no). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań . Założono 4 wykopy na styku wału ze 

skarpą. Łącznie przebadano powierzchnię 67,5 m2
• Ciąg wykopów wytyczono od korony 

wału po skarpie -spąg najniższego sięgnął 0,5 m w głąb od poziomu dna terasy nadzalewo

wej Orli. 

Stwierdzono, że średnica grodziska wynosi około 80 m, a powierzchnia majdanu 30 x 40 m. 

Wały wznoszą się 6 m nad poziom dna doliny Orli. Rozpoznanie powierzchniowe najbliższe

go otoczenia grodziska wykazało ślady osadnictwa i osady (podgrodzia?), datowane na fazy D, 

E 1 i E 2• F i młodsze. Odsłonięto fragmenty wału, do budowy którego użyto gliny (grodzisko 

posadowione jest na glinach typu krotoszyńskiego) i bierwion o średnicy około 20 cm, ukła

danych prostopadle i równolegle do kierunku wału (konstrukcja rusztowa?), licowanego od 

strony zewnętrznej kamieniami. Odsłonięto 2 rzędy kamieni. Wał przywalony był rumowi

skiem kamieni i przepalonej gliny. Wypełniska dolnych wykopów stanowiła zepchnięta in

tensywną orką glina, zmieszana z marglem i "gruzem" - wypaloną gliną o różnej średnicy 

grud i w różnej ilości (im niżej, tym był on drobniejszy). Występowały też drobiny węgli drzew

nych. Stosunkowo nieliczne zabytki ruchome zebrane z warstw osypiskowych oraz ze stropu 

wału stanowią dość zwarty zespół kulturowy, datowany na fazę E z akcentem na E1 (wtręty 

nowoźytne są nieliczne). Fragmenty ceramiki pochodzą z naczyń całkowicie obtaczanych, 

zdobionych ornamentem ukośnych dołków i bruzd. Ślady świadczą o tym, że grodzisko stra

wił pożar, którego jak dotąd nie udało się umieścić w czasie. Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa późnopaleolitycznego 

ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

ślady osadnictwa z okresu halsztackiego 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich) 

grodzisko średniowieczne (XIII-XIV w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. Błażeja Muzolfa (Zespół Badań Kon

serwatorskich w Łodzi). Finansowane przez Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazo

wych w Dąbrowie Górniczej. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię około 150m2• 

Rozpoznano tzw. majdan II. Stwierdzono, że zabudowa znajdowała się na częściowo sztucz.. 

nie utworzonych tarasach, wznoszących się jeden nad drugim. Zlokalizowano na nich ślady 

palenisk, pieca i budowli mieszkalno-gospodarczych. W materiale zabytkowym przewaźała 

ceramika, która datuje czas funkcjonowania grodu na koniec XIII i początek XIV w. Oprócz 

średniowiecznych wystąpiły rozproszone materiały kultury przeworskiej z późnego okresu 

wpływów rzymskich (m.in. ceramika siwa), dość liczne zabytki krzemienne w postaci brył 

surowca, rdzeni, wiórów i innych odpadów poprodukcyjnych - gros ich pochodzi z przeło

mu neolitu i wczesnej epoki brązu, ale część nosi piętno późnopaleolityczne. 

Badania będą kontynuowane. 
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Strugowa-Jaskinia Biśnik, 

gm. Walbrom woj. katowickie 

patrz: paleolit 

l _- ~-.·-· 1
11 ,·. --_.,,.:._. '·\·'"i.ł.-~1, ,\.'', • .. ·- ,,\ l l l 

Strzelce Małe, st. 9, 

gm. Szczurowa, woj. tarnowskie 

SULEJÓW, st. l, 
gm.loco, 
woj. piotrkowskie, 

AZP 75-55/6 

SUł.KOWO, st. l, 
gm. Lubraniec, 

woj. włocławskie, 

AZP 51-46/78 

SUSZ, st. l, 

gm. loco, 
woj. elbląskie, 

AZP 25-50/1 

Szarów, st. 2, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Szarów, st. 4, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

• l -- T 1 l •' 1 ?" 

Szarów, st. 5, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

opactwo cysterskie (XIII-XVIII w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Jerzego Augustyniaka (Muzeum Ar

cheologiczne i Emograficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Szósty sezon badań. 

Kontynuowano badania obwodu obronnego opactwa. W zachodnim odcinku I fazy od

słonięto relikty otworu komunikacyjnego (furty) o szerokości 2 m, usytuowanego 10 m na 

pólnoc od baszty "mauretańskiej". Obwód obronny budowany był w 2 fazach: I- mniejszy, 

liczący około 425 m długości, z basztami "mauretańską" i "opacką", powstał w 2 połowie 
XIV w.; II -większy, liczący około 535 m, wzmocniony czterema nowymi basztami, powstał 

w XVI w. Badania będą kontynuowane. 

późnośredniowieczne grodzisko stożkowate (XIV-XV w.) 

Badania weryfikacyjno-konserwatorskie, przeprowadzone we wrześniu przez prof. dr. hab. 

Leszka Kajzera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i PSOZ Włocławek). Finanso

wane przez Wojewodę Włocławskiego. Pierwszy sezon badań. Założono wykopy sondażowe 

i ciągi odwiertów. 
Badania miały na celu dokładne określenie chronologii obiektu. Odkryto 3 warstwy 

kulturowe, zalegające do głębokości 1,5 m od powierzchni. Pozyskany ruchomy materiał 

zabytkowy to głównie fragmenty ceramiki naczyniowej, destrukty kości zwierzęcych i frag

menty polepy. Czas funkcjonowania obiektu sprecyzowano na łata około 1350-1450. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ we Wlocławku.Wyniki badań zo

staną opublikowane w serii "Budownictwo Obronno-Rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Do

brzyńskiej". Badania nie będą kontynuowane. 

grodzisko późnośredniowieczne (XIV-XV w.) 

Badania sondażowe, przeprowadzone przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii 

i Emologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Fundację na 

Rzecz Nauki Polskiej. Badania prowadzone w ramach programu "Adalbertus". 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 
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Szczecin, Stare Miasto 

"Podzamcze", kwartał V 

patrz: wczesne średniowiecze 

· · _ '··, • , ~·~ _,- _:.._\'..!.L_-. •' ~_iL_'_.~.~"'. ~:-w·~ .. : .. •· ;• ~,~~~·.1. ,·r..,·- ' ( , . -

Szczecin, Stare Miasto 

"Podzamcze", kwartał VI 

Szczecin, Stare Miasto 

"Podzamcze", kwartał 12 

Szczecin-IOęskowo, st. 13 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 



SZCZEPANÓW, st. 5, 
gm. Brzesko, 

woj. tarnowskie, 

AZP 104-63/39 

Szprotawa-Zarzecze, st. 4, 
grn. Szprotawa, 

Bohaterów Getta, Teatralna, 

Przechodnia, Muzealna, 

grn. loco, woj. wałbrzyskie, 

AZP 85-23/-

ŚWIDNICA, 
ul. Pułaskiego 9, 
grn. loco, woj. wałbrzyskie, 

AZP 85-23/-

ŚWIDNICA, 
ul. Pułaskiego 20, 22, 
grn. loco, woj. wałbrzyskie, 

AZP 85-23/-

ŚWIDNICA, 
ul. Spółdzielcza 33, 
gm. loco, woj. wałbrzyskie, 

AZP 85-23/-

ŚWIERKIANIEC, st. 2, 

grn. loco, 

woj. katowickie, 

AZP 94-47/1 

osada (?) późnośredniowieczna 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 do lO października 

przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez 

Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Założono 5 wykopów. Jedynie wykop 5 udało się zlokalizować w pobliżu kulminacji cy

pla, pozostałe wytyczono na południowym i południowo-wschodnim stoku. Przebadano po

wierzchnię l ara. 

Grubość nakładu (spiaszczona, brunatna ziemia) wynosiła 25 cm, w wykopie l wyjątko
wo 35 cm. Calec stanowił zółtobrunatny piasek gruboziarnisty. W wykopie 5 odsłonięto na 

głębokości 40 cm obiekt l w postaci owalnej jamy o nieckowatym przekroju, długości 140 
cm, głębokości 20 cm i szerokości przypuszczalnie około 100 cm Gama wystąpiła w północ

nym profilu wykopu). Wypełniska stanowił ciemnoszary piasek, silnie zabrudzony - znale

ziono w nim kilka fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej. W wykopach 1-4 nie znale

ziono materiału archeologicznego. Najprawdopodobniej stanowisko jest zniszczone przez 

zabudowę na kulminacji wyniesienia. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania będą kontynuowane 

patrz: wczesna epoka żelaza 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez mgr. 

Dobiesława Karsta. Finansowane przez Urząd Miasta w Świdnicy. Badania prowadzono 

w celu ujawnienia pierwotnego podziału, dającego podstawę współczesnej parcelacji działek 

miasto późnośredniowieczne (od połowy XIII w.) 

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez firmę "Taurus" s.c. 

z siedzibą we Wrocławiu. Finansowane przez Urząd Miasta Świdnica. Przebadano piwnicę 
z okresu średniowiecza, ujawnioną podczas prac związanych z wymianą chodnika. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Badania ratownicze w związku z budową kamienicy mieszkalno-usługowej, przeprowadzone 

przez dr. Krzysztofa Jaworskiego i mgr Barbarę Krukiewicz. Finansowane przez inwestora -

Wiesława Dudusia. 

zamek późnośredniowieczny i nowożytny (XIV-XX w.) 

Badania wykopaliskowe związane w realizacją rezerwatu archeologicznego, przeprowa

dzone w lipcu przez mgr. Jacka Pierzaka (PSOZ Katowice). Finansowane przez Politechnikę 

Śląską w Gliwicach i Gminny Ośrodek Rekreacyjny w Świerklańcu. Drugi sezon badań. 
Prace prowadzono w obrębie wykopu 2 z roku 1995, ponadto założono wykop 4/96 w rejo

nie południowego obwodu obronnego. Łącznie przebadano powierzchnię 90 m2
• 

W wykopie 2/ 95/ 96 odsłonięto niemal cały rzut wieży flankującej bramę wjazdową. 

Wieża zbudowana została na rzucie prostokąta, z cegły palcówki w układzie polskim, na 

kamiennym fundamencie. W obrębie wieży stwierdzono obecność sklepionej piwnicy. Po

nadto odkryto średniowieczny mur obwodowy zamku, do którego dostawiona była wieża. 

Mur ten wykonany był również z cegły palcówki. Wieża miała połączenie z wnętrzem zamku 

przez otwór w grubości muru obwodowego. Ze względu na fakt, iż obiekt był przebudowywa

ny w XVII i XVIII w., a co więcej funkcjonował aź do 1945 r., układ nawarstwień starszych 
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Targowisko, st. 3, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 11, 

gm. Kłaj, woj. krakowskie 

Targowisko, st. 23, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

TARGOWISKO, st. 24, 
gm. Kłaj, 

woj. krakowskie, 

AZP 104-60/48 

Targowisko, st. 26, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

TARNÓW-Stare Miasto, 
st. 14, ul. Bemardyńska 6-8, 

AZP 103-66/1 

. 

• 

nie zachował się w miejscu założonych wykopów. Na podstawie przesłanek architektonicz

nych i źródeł historycznych wieżę datować można na wiek XJV. W wykopie 4/ 96 odkryto 

zewnętrzny pierścień muru obwodowego, po którym zachował się stosunkowo mocno znisz

czony kamienny fundament. Odsłonięto ponadto wewnętrzny mur obronny od strony połu

dniowej, wykonany z cegły palcówki na zaprawie wapiennej, w układzie polskim. Po stronie 

wewnętrznej muru stwierdzono fragmenty sklepienia kolebkowego, będącego pozostałością 

piwnic dostawionego tu średniowiecznego budynku mieszkalnego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Katowicach. Wyniki badań zo

staną opublikowane w wydawnictwie "Ziemia Śląska". Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

.,- -.- -

... J .. '•'• .. . .. •.[ c;- Ó. L • . 
patrz: neolit 
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patrz: wczesne średniowiecze 

. -~~'-= •,. l 

ślad osadnictwa neolitycznego 

osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100m2
• 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

późnośredniowieczne mury obronne (XV w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez mgr. Eligiusza Dwo

raczyński ego (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PKZ w Tarnowie, sp. z o.o.). Fi
nansowane przez Urząd Miasta Tarnowa. Drugi sezon badań. Założono 2 wykopy: w zachod

niej części posesji i w narożniku północno-wschodnim, o łącznej powierzchni 30 m2
• 

Badania miały na celu ustalenie poziomów użytkowych na przedpolu muru obronnego 

i uchwycenie reliktów domniemanej baszty. W obu wykopach zarejestrowano fragmenty ofi

cyn z początku XIX w. i poziomy związane z ich funkcjonowaniem. Jedynie fragment funda

mentu usytuowany prostopadle do muru obronnego, odkryty w północno-wschodnim na
rożniku posesji, można wiązać ze średniowiecznymi fortyfikacjami miasta. Fundament wyko

nany jest z dzikiego kamienia, zespolonego charakterystyczną zaprawą o brunatnej barwie. 

We wkopie fundamentowym znaleziono fragmenty ceramiki z X1V i )0/ w. 

Materialy i dokumentacja przechowywane są na ul. Franciszkańskiej 9 w Tarnowie. Wy

niki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Muzeum Okręgowego w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ł·~~~~----~~----~~----------------------------~----_.---·--·~~·~~~:~.~~~M 
Tomice, st. VI, gm. Góra 

Kalwaria, woj. warszawskie 

TRZEMESZNO, 
zespół poklasztorny 

kanoników regularnych, 

gm. loco, 

woj. bydgoskie, 

AZP 49-36/-

patrz: wczesna epoka brązu 

..... __] 

zespół poklasztorny późnośredniowieczny i nowożytny (XIV-XVI w.) 

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w dniach od 6 maja do 28 
września przez mgr. Marcina Wiewiórę. Dziewiąty sezon badań. Ogółem założono 13 wyko

pów (177 -189). W sezonie 1996 kontynuowano rozpoczęte dwa lata wcześniej badania tere

nu położonego na północ i pólnocny zachód od kościoła, wzdłuż brzegu Jeziora Kościelnego, 

oraz badania dwóch zachowanych do dziś piwnic klasztornych. 

Najciekawsze wyniki uzyskano nad brzegiem Jeziora Kościelnego. W sześciu eksplorowa

nych w tym miejscu wykopach odsłonięto fragmenty zabudowy klasztornej (m.in. podstawę 

pieca kaflowego) oraz relikty przyklasztornej pracowni metalurgicznej, datowanej na podsta-



Warszawa-Stare Miasto 
Skarpa Staromiejska 

gm. Wleń, woj. jeleniogórskie 

Władysławowo-Ostrowo, st. 12, 
gm. Loco, woj. gdańskie 

gm. Loco, 

woj. tarnowskie, 

AZP 105-65/1 

WO)SZKI, St. 2, 
gm. Juchnowiec Dolny, 

woj. białostockie, 

AZP 42-87/92 

wie uzyskanego materiału zabytkowego na XIV-XV wiek. W dwóch zachowanych piwnicach 

zachodniego i północnego skrzydła klasztoru założono niewielkie odkrywki, w których zare

jestrowano układ nawarstwień datowanych od okresu późnego średniowiecza po czasy nowo

żytne, kiedy nastąpiła kasata klasztoru. Zadokumentowano również odsłonięte fundamenty 

podpiwniczeń skrzydeł klasztornych. Kontynuowano badania cłaustrum na terenie przylega

jącym do północnej ściany kościoła. W czterech eksplorowanych tu wykopach odsłonięto 

relikty fundamentu krużganka z przełomu XV i XVI w. oraz późnośredniowiecznego cmen

tarza przykościelnego. Dokończono również badania podwodne Jeziora Kościelnego. Dwa 

sezony tych badań dostarczyły przede wszystkim nowych danych na temat wyglądu przybrzeż.. 

nej strefy jeziornej. Zarejestrowano kilkadziesiąt drewnianych pali, będących reliktem pomo

stu datowanego na podstawie badań dendrochronologicznych próbek drzew na okres od 

XIV do XVIII wieku. Uzyskano również dobrze zachowany zbiór szklanych naczyń zasobo

wych (w tym zachowanych w całości gąsiorów) datowany na XVIII-XIX wiek. 

patrz: okres nowożytny 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 

grodzisko plemienne i kasztelańskie z wczesnego i późnego średniowiecza (X-XIV} 

wczesno- i późnośredniowieczna osada przygrodowa (X-XIV w.) 

Nadzory inwestycyjne, przeprowadzone w maju i czerwcu przez mgr. Andrzeja Cetera 

(Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PKZ w Tarnowie, sp. z o. o.). Finansowane przez 

inwestorów prywatnych. Nadzorami objęto powierzchnię około 2 arów, głębokość wykopów 

nie przekraczała 1,20 m. 

W wykopach fundamentowych przy ul. Jagiellońskiej i Warszawskiej zadokumentowano 

nawarstwienia nowożytne i średniowieczne w postaci grubych warstw osadowych oraz pozio

my moszczenia ulic faszyną i drewnem (XVII i XVIII w.}. W wykopie przy ul. Za moście uchwy

cono zewnętrzny stok fosy grodu kasztelańskiego z wypełniskiero o chronologii nowożytnej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są na ul. Franciszkańskiej 9, 33-100 Tarnów. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Zeszytach Wojnickich". Badania będą kontynuo

wane. 

osada z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu 

osada późnośredniowieczna i nowożytna {XV-XVI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodęb

skiego (Podlaska Ekspedycja Archeologiczna lnstyturu Archeologii i Etnologii PAN). Kon

sultacja naukowa dr Zbigniew Kobyliński. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Systematycznymi badaniami wykopalisko

wymi objęto obszar około 1,5 ara w pobliżu skarpy niszczonej przez Narew, ponadto rozpo

znaniem archeologicznym (wiercenia i sondaże) powierzchnię około l ha. 

W profilu skarpy uwidoczniła się ciemna warstwa oraz obiekty o głębokości do l m, za

wierające liczne fragmenty ceramiki. W środkowej części wykopu odsłonięto przebiegający 

po osi wschód-zachód pas ciemniejszej ziemi szerokości 3 m i miąższości około 30 cm, z wy

stępującymi licznie węgielkami drzewnymi, w którym znaleziono bogaty zespół ceramiki, kil

ka fragmentów żelaznych nożyków, przęślik gliniany i kamienne osełki. Od strony północnej 

obiekt ten ograniczony był płytkim rowkiem, na którego dnie odkryto ślady po gęsto wbitych 

palikach. Znaleziony na terenie stanowiska materiał ceramiczny (łącznie ponad 10 000 frag

mentów) był jednorodny. Przeważały cienkościenne naczynia, wykonane z bardzo dobrze przy

gotowanej gliny, wypalane na barwę ciemnoszarą. W górnej części brzuśca zdobione były 

często dookolnymi rowkami. Wstępnie datować je można na XV-XVI w. Znaleziono także 

kilkanaście zabytków krzemiennych, pochodzących z neolitu lub/ (i) wczesnej epoki brązu, 
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Wołomin, st. XVI, 

grn. loco, woj. warszawskie 

•• li·. •• - ~ l ', .~. l l :. 

WROCłAW, 

ul. Oławska 12, 

AZP 80-28/-

WROCłAW, 

ul. Piłsudskiego, 

AZP 80-28/-

WROCłAW, 

ul. Świdnicka 18 i 20, 
AZP 80-28/-

w tym gładzoną siekierkę. Charakter nawarstwień oraz rozdrobnienie i różnorodność mate

riału ceramicznego zdają się wskazywać na śmietniskewy w nowożytnej fazie użytkowania 

charakter przebadanego wykopaliskowo obszaru. Być może był on związany z zajazdem 

przydrożnym, zlokalizowanym w pobliżu przeprawy rzecznej. 

Wykonane w promieniu około 60 m niewielkie wykopy sondażowe wykazały istnienie 

cienkiej warstwy kulturowej na terenie całego obszaru przybrzeżnego . 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ściany kamienicy pochodzące z okresu późnego średniowiecza 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Czesława Lasotę (AKME 

Zdzisław Wiśniewski). Przebadano powierzchnię 73 m1
• 

Kamienica miała układ trójpasmowy, wielotraktowy. Odkryre mury prezentują dwie fazy 

budowy: I faza- XN do około 4 ćwierci XV w., II faza- XIX w. Do budowy ścian i sklepienia 

w fazie I użyro cegieł o wymiarach 26-27,5 x 12-12,8 x 8,5 cm i zaprawy koloru żółtawego, 

średnio wiążącej, sporządzonej z piasku i wapna o granulacji pylistej. Z fazą II wiąże się wymiana 

przykrycia piwnicy pasma wschodniego. 

Materiały i dokument~cja przechowywane są w AKME Zdzisław Wiśniewski. Wyniki 

badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych". 

Badania nie będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne {XV-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Karola Bykowskiego (AKME 

Zdzisław Wiśniewski). Finansowane przez A.G.l.B. Euro Invest. Przebadano powierzchnię 

2500 m 2• 

W XV -XVII w. teren ten zamieszkiwali ogrodnicy i sadownicy. W pierwszej ćwierci XIX w. 

pojawiają się budynki murowane. Badania potwierdzają istnienie na tym terenie osadnictwa 

od średniowiecza. Przebadano w sumie 52 obiekty, w tym studnie, jamy posłupowe, obiekty 

gospodarcze, jamy budowlane i inne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w A.G.l.B. Euro Invest, AKME Zdzisław 

Wiśniewski, PSOZ we Wrocławiu, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. Wyniki badań 

zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych". 

Badania nie będą kontynuowane. 

_, __ ;: ~ .. u-~_ .. :;..~~--=--- .-

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od listopada 1995 do 

kwietnia 1996 r. przez firmę AKME Zdzisław Wiśniewski. Finansowane przez SOLPOL 

Przedsiębiorstwo zagraniczne. Przebadano powierzchnię 624 m 2• 

Zabudowę murowaną na tym terenie zapoczątkowały w okresie późnego średniowiecza 

cztery jednoprzestrzenne, szczyrowe budynki gotyckie w układzie szeregowym, które w tym 

okresie zostały powiększone o podpiwniczone trakty tylne. Później Geszcze w okresie późnego 

średniowiecza) nastąpiła zmiana w parcelacji. Południową część B dwupasmowej kamienicy 

(B i C) połączono z budynkiemA-w ten sposób powstała cizialka Świdnicka 20. Późnogotycka 
kamienica na tej działce była dwupiętrowa, nakryta wysokim, stromym dachem. Połączenie 

północnej części C dwupasmowego gotyckiego założenia (B i C) z budynkiem D nastąpiło 

w okresie baroku. Układ przestrzenny barokowej kamienicy na działce Świdnicka 18 tworzyły 
trzy trakty i trzy pasma. W drugiej połowie XIX w. kamienice te uległy gruntowej przebudowie. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w SOLPOL Przedsiębiorstwo zagraniczne, 

AKME Zdzisław Wiśniewski, PSOZ we Wrocławiu, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. 

Badania nie będą kontynuowane. 



WROCłAW, 

ul. Św. Antoniego, 

ul. Kazimierza Wielkiego, 

AZP 80-18/-

WROCłAW-Mokra, sŁ l, 
AZP 78-17/-

WROCłAW.Qłbin, 

ul. Jedności Narodowej 

(odcinek środkowy), 

AZP 79-18/-

miasto średniowieczne i nowożytne (pol. XIII-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Aleksandra Limisiewicza 

(AKME Zdzisław Wiśniewski). Finansowane przez PRO FI sp. z o.o. Pierwszy sezon badań. 

Odkryto 134 obiekty archeologiczne oraz fragmentarycznie zachowaną warstwę humusu 

pierwomego. Przebadano obiekty podzielić można funkcjonalnie na związane z funkcjo

nowaniem budynków mieszkalnych: piwnice i piwniczki oraz doły posłupowe; związane z zao

patrzeniem w wodę: studnie czerpalne i wodociągowe oraz obiekty sanitarne (kloaki). Ponadto 

wyróżniono obiekty komunikacyjne, tj. relikt ulicy lub mostu oraz obiekty związane z zagospo

darowaniem terenu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w AKME Zdzisław Wiśniewski, PSOZ we 

Wrocławiu, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. Wyniki badań zostaną opublikowane 

w "SUesia Antiqua" . 

Badania będą kontynuowane. 

gródek stożkowaty (XIII-XN w.} 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w trakcie budowy instalacji energetycznej, przepro

wadzone w lutym przez dr. dr. Andrzeja Mierzwińskiego, Sławomira Moździocha, mgr Lidię 

Nowacką (Instytut Archeologii i Emologii PAN). Finansowane przez Zakład Energetyczny 

Wrocław SA. Nadzorowany wykop instalacyjny miał długość około 200 m. 

Odkryto ślady osadnictwa z okresu późnego średniowieczna na terenie obecnej wsi, 

w promieniu kilkuset metrów na południe i zachód od gródka. Oprócz kilku fragmentów 

ceramiki późnośredniowiecznej i kilkudziesięciu fragmentów ceramiki nowożytnej nie 

stwierdzono żadnych obiektów osadniczych. Zabezpieczono także rabunkowy (archeologiczny?) 

wkop na obszarze samego gródka, oczyszczając i dokumentując jego profile - pozyskano 

kilkanaście fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej oraz przedmiot żelazny i przedmiot 

kościany o nieokreślonej funkcji. Stwierdzono pozostałości dwóch faz zabudowy gródka: 

drewniano-glinianej (starszej} oraz w przeważającej mierze ceglanej (młodszej). Dokładniejsze 

datowanie tych faz wymagałoby jednak systematycznych badań wykopaliskowych . 

Zasypanie i dokumentacja profili wykopu zostały wykonane w ramach programu wrocław

skiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków, mającego na celu zabezpieczanie 

stanowisk (grodzisk stożkowatych), z których część została uszkodzona rabunkowymi wkopami. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym - Oddziale 

Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Silesia Antiqua" . 

ślady osadnictwa z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego (Przedmieście 

Odrzańskie) 

Ratownicze badania wykopaliskowe podczas nadzoru wykopów pod instalację gazową, 

przeprowadzone w okresie od 13lipca 1995 r. do 16 stycznia 1996 r. przez dr Elżbietę Kłosińską, 
dr. Andrzeja Mierzwińskiego, dr. Sławomira Moździocha, mgr Lidię Nowacką (Instytut 

Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu). Finansowane przez 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "Aquadukt" we Wrocławiu . Pierwszy sezon badań. 

Nadzorowano wykopy na odcinku ul. Jedności Narodowej pomiędzy jej zbiegiem z ul. Henryka 

Prohusa i Skwerem Pionierów Wrocławskich. Długość ich osiągnęła 1120,5 m, przy 

standardowej głębokości 110 cm i szerokości 80 cm. Dla celów badawczych wykorzystano ten 

fakt do wykonania dodatkowego sondażu na głębokość 210 m (do poziomu stropu calca). 

Zarejestrowane układy stratygraficzne oraz pozyskany materiał zabytkowy (ceramika 

naczyniowa i budowlana, kafle, fajki, przedmioty metalowe, odpady, półsurowiec i wyroby 

kościane, rogowe, drewniane, skórzane oraz szklane, tkaniny, muszle, żużle) obejmują okres 

od XVI lub schyłku XV po XIX w. Ukazują one kolejne fazy renowacji traktu drogowego 

wiodącego na Oleśnicę, usytuowanego na grobli, który z czasem zmienił się w ciąg uliczny 

(dawna MatthiasstraBe). Pośrednio dokumentują również zmiany w funkcji i zabudowie 

środkowego Olbina. Za najstarszy poziom osadniczy należy uznać warstwę piasku ilastego, 

silnie nasyconą mierzwą (poziom 120-170 cm), uchwyconą na odcinku między ulicami 

Henryka Pobożnego i J. Niemcewicza. Zalega ona na ilastych nawarstwieniach caleowych 
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WROCtAW.Stare Miasto, 
AZP 80-28/-

Zagórze, st. 2, 

gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

uchwyconych we wkopie sondażowym. Jest to strefa, w której znajdował się pierwomie staw 

(ukazywany na najwcześniejszych widokach). Odkryty materiał zabytkowy ma charakter 

odpadkowy, bo dominują w nim szczątki organiczne, zwłaszcza kości zwierzęce. Może to 

stanowić potwierdzenie informacji o funkcjonowaniu na środkowym Olbinie dołów 

śmiemiskowych, do których wywożono do 1526 r. mierzwę z miasta. Jednym z nich był zapewne 

wspomniany staw. Uchwycono również wyraźną sekwencję najmłodszych nawarstwień, 

pomijając oczywiście te, które związane są z obecną konstrukcją jezdni i chodników. Odpo

wiadają one pracom urbanistycznym, rozbiórkowym i budowlanym, które można syn

chronizować z procesami osadniczymi dokonującymi się na środkowym Olbinie w XIX w. 

(po pożarze z 1806 r. poświadczonym w uchwyconych nawarstwieniach), a poprzedzającymi 

ismiejącą do dziś zabudowę sięgającą początkami schyłku tego stulecia. 

Trudniej jest orzekać o pozycji chronologicznej czy osadzeniu historycznym innych warstw 

niwelacyjnych (pozbawionych treści kulturowej) lub niwelacyjno-rozbiórkowych. Niewątpliwie 

znaczący udział w powstaniu sekwencji tych nawarstwień miały prace podejmowane po wojnie 

trzydziestoletniej, a następnie po roku 1711, gdy rozpatrywany rejon miasta został roz

parcelowany, a działki rozsprzedane. Najciekawsza jest sekwencja przegłębionych warstw wraz 

z zamykającym ją od góry poziomem bruku z kamieni polnych, o szerokości 16 m, uchwycona 

po wschodniej stronie jezdni, naprzeciw wylotu ulicy Olbińskiej . Nie osiągnięto niestety 

spągu tego układu stratygraficznego. Konfrontacja z widokami miasta z różnych okresów 

pozwala upatrywać w tym miejscu, czyli w rejonie rozwidlenia szlaków na Oleśnicę i Trzebnicę, 

zejścia z gościńca do starszej przeprawy przez Odrę. W XVII w. nabrała ona lokalnego 

znaczenia. Jeszcze do schyłku XIX w., zanim wzniesiono kamienice, uchwycone zejście ku 

rzece z traktu ulicznego wyznaczało zasięg strefy zabudowanej. Poza tymi elementami poziomej 

stratygrafii traktu drogowo-ulicznego w kilku miejscach wystąpiły w obecnej strefie jezdni 

i chodnika fragmenty konstrukcji ceglanych, wskazując na mniejszą szerokość i nieco inny 

przebieg ulicy pod obecną fazą jej zabudowy, pochodzącą ze schyłku XIX w. Wyraźnym 

dowodem na przesunięcie i wyprostowanie biegu ulicy jest również charakter nawarstwień 

na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami J. Kilińskiego i J. Niemcewicza a wylotem ul. 

Henryka Probusa. Nie odnotowano tak już wszechobecnej w pozostałej strefie sekwencji 

stratygraficznej tworzonej przez starszy bruk uliczny (ułożony z kamieni polnych u schyłku 

XIX w.) i podścielającej go warstwy silnie nasyconej pyłem ceglanym (poziom rozbiórkowy 

zabudowy z drugiej połowy XIX w.). W zamian występuje tam pod obecną konstrukcją jezdni 

miąższy pokład piasków ilastych, pozbawionych treści kulturowej. Zostały one nawiezione w 

celu podwyższenia terenu do wysokości nawierzchni dotychczasowej jezdni, narastającej na 

średniowiecznej grobli. Natomiast ukierunkowanie starszego bruku wskazuje, iż dawny trakt 

biegł na omawianym odcinku ul. Jedności Narodowej przez działki budowlane usytuowane 

przy jej zachodniej pierzei. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym - Oddziale 

Muzeum Miejskiego Wrocławia. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Silesia Antiqua". 

Badania zakończono. 

miasto średniowieczne i nowożytne {XV-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od pażdziernika do 

listopada przez dr. Aleksandra Limisiewicza (AKME Zdzisław Wiśniewski). Finansowane 

przez Parkingi Miejskie SA. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 3750 m 2• 

W wyniku kontynuacji badań archeologicznych z 1994 r. odkryto kolejnych 9 obiektów 

archeologicznych, z których większość okazała się kloakami. Na szczególną uwagę zasługuje 

uchwycenie północnego fragmentu fosy miejskiej (Czarnej Otawy). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Parkingi Miejskie SA, AKME Zdzisław 

Wiśniewski, PSOZ we Wrocławiu, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu . Wyniki badań 

zostaną opublikowane w "Silesia Antiqua", t. 39. Badania będą kontynuowane. 



Zaknowiec, st. l, 
gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

Zaknów, st. 13, 

gm. Niepołomice, 

woj. krakowskie 

Zawichost, st. 2, 

gm. loco, woj. tarnobrzeskie 

iA.GAŃ, st. 29, 
gm. loco, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 69-12/12 

lary, st. 11, 
gm. loco, woj. zielonogórskie 

Bartoszyce, st. I 
(ul. Starzyńskiego), 

gm. loco, woj. olsztyńskie 

BIELSKO.. BIAłA, 
Stare Miasto, Rynek 

AZP 107-48/-

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesne średniowiecze 

' - ~ l' • l :-. l l l ' ·, l l l .... • -

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. mgr. Sławomira Kałaga te, Piotra Dzie

dzica i Ryszarda Lemańskiego (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy 
k. Zielonej Góry), przy współpracy dr. Stanisława Kowalskiego (Muzeum Ziemi Lubuskiej 

w Zielonej Górze). Finansowane przez Urząd Miejski w Żaganiu . Drugi sezon badań. Konty

nuowano prace z 1995 r. Badaniami objęto posesje 25-28 przy ul. Warszawskiej. 

Na terenie posesji 27 i 28 odsłonięto i odgruzowano relikty piwnic średniowiecznych 

i 1:\0Wożytnych. Na obszarze posesji 25 i 26 wyeksplorowano nawarstwienia osadnicze, w tym 

liczne warstwy pożarowe datowane na XV w. Warstw zalegających niżej nie zdążono wyeks

plorować. Ogółem wydobyto kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej, ułamki ceramiki 

budowlanej i naczyń szklanych, a także liczne fragmenty przedmiotów wykonanych z żelaza, 

brązu, rogu i kości. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. Badania będą kontynuowane. 

- ' ' ' ' l ' ' ' '- l J. • T l ' ~~·.,l t • ~ o 'o' l" ,. i- ,• -

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Okres nowożytny 

patrz: późne średniowiecze 

.•.• ; .. ·~·--,- __ -. 1 P w:'. ··~.·,~·t·",'·,·· -:..·---:·-r~~~·· .. .-:.~,._"P.:.:rr~~···- ( . .l!V"'IIII(;II.all 

rynek miejski (XIV-XX w.) 

Badania wykopaliskowe, poprzedzone badaniami metodą radaru podpowierzchniowego 
SIR (Zakład Badań Nieniszczących z Krakowa), przeprowadzone przez mgr mgr Bożenę i Bo

gusława Chorążych (Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej) . Badania radarem finansowane 
przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej, archeologiczne przez PSOZ. Drugi sezon badań. Otwar

to 4 wykopy: o powierzchni 37 m2 w rejonie północnej partii budowli w zachodniej części 

rynku, o wymiarach 2 x 2,5 w rejonie południowo-wschodniego narożnika budowli, oraz 2 

sondażowe - o wymiarach 1,5 x 2,3 przy zachodniej pierzei rynku i 1,5 x 2,5 przy pierzei 

wschodniej. Łącznie przebadano 49m2
• 

Metodą radaru powierzchniowego SIR odkryto 2 budowle: we wschodniej i w zachod

niej partii rynku. W wykopach sondażowych zarejestrowano m.in. przebieg XIX-wiecznego 

bruku oraz głębokość zalegania fundamentów dawnych podcieni. Stwierdzono znaczne ob

niżenie powierzchni południowo-zachodniej partii rynku wskutek prac niwelacyjnych. Re

likty budowli odsłonięte w zachodniej części obejmują: mur północny z dwoma narożnika-
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Bielsko-Biała, st. 32, 

rejon kościoła św. Mikołaja 

mi, piwniczkę wysuniętą poza zasadniczą partię budynku oraz trzeci, południowo-wschodni 

narożnik. Budowla, w zasadniczej części wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach 
8,40 x 12m, była niepodpiwniczona, z wyjątkiem niewielkiej piwniczki o wymiarach 2,10 x 

3,30 m, wysuniętej od strony północnej poza zarys korpusu. Pozioin użytkowy piwnicy stano

wił bruk posadowiony na głębokości 310 cm. Piwnica była zaopatrzona w schody od strony 

rynku oraz otwór komunikacyjny, łączący piwnicę z pozostałą częścią budowli. Stopy funda

mentów zasadniczej, niepodpiwniczonej partii budowli zalegały na głębokości 110-120 cm. 

Mury w partii fundamentowej i podpiwniczonej zbudowane były z łamanego kamienia w ukła

dzie warstwowym, w technice ścisłego wkopu. W części niepodpiwniczonej spoiwo stanowi

ła glina calcowa, w części podpiwniczonej - zaprawa wapienna z piaskiem. Górną partię 

budowli, jak wskazują na to zachowane relikry, stanowiła konstrukcja ceglana, a w przypad

ku piwniczki - prawdopodobnie drewniana. Układ nawarstwień w pobliżu budowli wykazu

je ślady powtarzających się zabiegów niwelacyjnych. Zachowane poziomy użytkowe rynku, 

w postaci kolejnych warstw bruku, można datować na XVI do XIX w. W najbliższym sąsiedz

twie północno-wschodniego narożnika budowli odkryto fragment wodociągu miejskiego z za

chowanymi rurami drewnianymi z XVII-XVIII w. Stratygrafia, pozyskane materiały oraz prze

słanki ikonograficzne i źródła pisane wskazują, że budynek, najprawdopodobniej wagi miej

skiej, powstał w XVIIlub na początku XVIII w. i rozebrany został w początkach XIX w. Wy

dobyte materiały to fragmenty ceramiki, naczyń szklanych i kamionkowych oraz kafli. Dato

wać go można na okres od XN do XX w. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, dokumentacja 

w PSOZ w Bielsku-Białej. Badania będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 
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Bierzwnik, st. 25 i 26, 
gm. loco, woj. gorzowskie 
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Bledzew, st. 45, 

gm. loco, woj. gorzowskie 
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BŁONIE-Miasto, 

Rynek, nr ew. 31, obr. 16, 

gm.loco, 
woj. warszawskie, 

AZP 57-62/-

patrz: późne średniowiecze 

, , • '-"''. ~_j ,. • - 1 -r-:--·•- • ~~ _ -•;•_r,- '.,-'
1

• ~l o-
1 

- , 

patrz: późne średniowiecze 
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miasto średniowieczne (2 poł. XV w.) 

miasto nowożytne (XVIII-XX w.) 

Nadzory i badania wykopaliskowe wyprzedzające prace budowlane, przeprowadzone 

w dniach od 17 do 23 czerwca przez mgr Katarzynę Meyzę na wniosek PSOZ i inwestora 
prywatnego - Małgorzaty i Andrzeja Małeckich. Przebadano obszar o wymiarach 20,7 5 m 
wzdłuż pierzei Rynku , w linii zachód-wschód, i 10,8 m wzdłuż ul. T. Kościuszki, w linii 

północ-połudn ie- łącznie powierzchnię 224,1 m2• 

Działka, nr ew. 31 obr. 16 użytkowana była jako ogród z nasadzeniami drzew owocowych 
i ozdobnych oraz krzewów. Wcześniej, co widać na fotografiach z lat 30., były tu dwa partero

we, drewniane budynki - jeden wzdłuż pierzei Rynku, drugi wzdłuż dzisiejszej ul. T. Ko

ściuszki, szczytem do Rynku. W trakcie robót ziemnych zaobserwowano i zadokumentowa

no następujące jednostki stratygraficzne: 

Warstwa l- humus ogrodowy, czarna, próchnicza ziemia, przerośnięta korzeniami drzew 

i krzewów, która zalegała na całej powierzchni działki do głębokości minimalnej 60 cm i maksy

malnej 120 cm od powierzchni. Strop warstwy dochodził do górnej krawędzi podmurówki 

ogrodzenia, znajdującego się 10-14 cm powyżej poziomu aktualnie użytkowanego chodnika 

(92, 14m n.p.m.). Wystąpiły w niej liczne fragmenty naczyń ceramicznych, zróżnicowanych 

pod względem chronologii. Wydzielono prawie kompletną butlę kamionkową do wody sel

terskiej, sprowadzonej w 2 połowie XVIII w. z Hesji-Nassau (BŁ-R/96/1d). Znaleziono rów

nież charakterystyczny dla XVII w. fragment butelki szklanej (BŁ-R/96/ 1c). Wcześniejsze 

chronologiczne były fragmenty kafla płytowego z zieloną polewą, o charakterystycznym or

namencie datowanym na 2 połowę XVI w. (BŁ-R/96/ 1b) oraz niekompletna fajka-lulka 

z białej glinki, o nietypowym kształcie, pochodząca najprawdopodobniej z 2 połowy XVII w. 

(BŁ-R/96/1a). Pozostały materiał ceramiczny był silnie rozdrobniony, toteż nie wydzielono 



BOREK, st. 9, 

gm. Rzezawa, 

:woj. tarnowskie, 

l\ZP 103-62/38 

wystarczająco charakterystycznych fragmentów, jednak jako cechę charakterystyczną należy 

wymienić występowanie ceramiki siwej toczonej i obtaczanej oraz ceramiki polewanej, a wśród 
niej cienkościennych naczyń z białej iłżeckiej glinki. Znaleziono również niewielki fragment 

naczynia z gliny o grubej domieszce, najprawdopodobniej lepionego, a nie toczonego. Wyda

je się, że warstwa I mogla powstać w wyniku nawiezienia czarnej, próchniczej ziemi z innej 

części miasta. 

Warstwa II - ciemnoszara piaszczysta ziemia, występująca pierwomie na całej powierzch

ni badanego terenu, przerwana przez wkopy A, B i warstwę rozburzeniową budynku z piw

nicą w części północno-wschodniej działki. Zarejestrowana obecnie miąższość warstwy wyno

si 40-50 cm, a zaleganie 60-110 cm od powierzchni. W stropie wystąpiły drobne, poziome 

warstewki żółtego piasku, co może świadczyć o niwelacjach terenu. Znaleziono w niej niezbyt 

liczne fragmenty ceramiki siwej toczonej i polewanej z białej iłżeckiej glinki. Nie wydzielono 

wystarczająco charakterystycznych fragmentów. 

Warstwa III- gruz i szara ziemia z piaskiem, wydzielona jako warstwa rozburzeniowa 

w części północno-wschodniej działki. Zalegała 60-120 cm od powierzchni nad pozostało

ściami piwnicy ceglanej. Materiał w niej znaleziony to ceramika, szkło i porcelana. Można go 
datować na XIX-XX w. 

Warstwa IV- ciemnoszara, zbita ziemia, zalegająca na calcu wewnątrz piwnicy odsłonię

tej w części północno-wschodniej działki. Występowanie tej warstwy zarejestrowano na głę

bokości 200-205 cm od powierzchni. Najprawdopodobniej funkcjonowała jako podłoga 

w piwnicy (7 cm miąższości). Piwnica należała najpewniej do budynku drewnianego, usta

wionego ścianą szczytową do pierzei Rynku. Znajdowała się w jego części pólnocnej i była 

płytka - stopa fundamentowa wystąpiła na głębokości 220 cm od powierzchni. Wśród bar

dzo licznych, dobrze zachowanych butelek XX-wiecznych oraz ceramiki znaleziono fragmen

ty naczynia toczonego- siwaka o grubej domieszce, zdobionego (BŁ-R/96/6a), datowanego 

na XV /XVI wiek. Pomiędzy warstwą II a calcem, wszędzie tam, gdzie warstwa II, wystąpiła 
warstwa jasnoszarej ziemi, w której nie zarejestrowano materiału zabytkowego. 

W odległości 1,1 m od ściany budynku będącego zachodnią granicą działki odsłonięto 

wkop A szerokości 3 m i miąższości l m. Przebiegał on na całej szerokości działki po linii 

północ-południe. Wypełniony był szarą ziemią z piaskiem i drobinami gruzu i nie wykazywał 

żadnych wewnętrznych przewarstwień. Wystąpiły w nim duże głazy narzutowe o średnicy 

około 100 cm. Nie zarejestrowano materiału zabytkowego. Drugi wkop- B- odkryto w od

ległości 7 m od ściany budynku. Miał on szerokość 4 m, miąższość do 130 cm i przebiegał 

również po linii północ-południe. W jego stropie odsłonięto działającą aktualnie rurę wodo

ciągową, a w spągu rurę kanalizacyjną, także używaną. W warstwach tego wkopu, ułożonych 

nieckowato i przewarstwionych piaskiem, znaleziono bogaty material ceramiczny, głównie 

z XV-XVII wieku. Wydzielono 2 charakterystyczne fragmenty naczyń: pucharka (ceramika 

siwa) silnie wypalonego, zdobionego fasetowaniem (BŁ-R/96/3a), znalezionego we wschod
niej części wkopu, który datować można na 2 połowę XV w., i talerza zdobionego marmory

zowaniem (BŁ-R/96/2a), datowanego na 2 połowę XVIII wieku. 

- l l - ' '-. - . l l l .. l l' 1 -1 ,\- l - .. - ' • ~ • .- : • • l 

ślad osadnictwa nowożytnego 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone 7 pażdziernika przez mgr. Marka 
Cwetscha (Krakowskie Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy 

i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 0,3 ara. 

Obszar i wybór miejsca ich wytyczenia nie był ograniczony. 

Określono grubość nadkładu (warstwy ornej), która wynosi 25-30 cm- jest to brunat

na, spiaszczona glina. Calec stanowi rudawy piasek, a w wykopie położonym niżej ciemno

brunatny żwir. W wykopach nie stwierdzono materiału archeologicznego poza kilkoma frag

mentami ceramiki nowożymej. Wobec powyższych ustaleń należy podać w wątpliwość ismie

nie stanowiska Borek 9. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania będą kontynuowane. 
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BOREK, st. 10, 

gm. Rzezawa, 
woj. tarnowskie, 

AZP 103-62/39 

ślad osadnictwa nowożytnego 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone 8 października przez mgr. Marka 

Cwetscha (Krakowskie Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy 

i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Założono 4 wykopy o łącznej powierzchni 0,3 ara. 

Obszar badań i wybór miejsca ich wytyczenia nie był ograniczony. 

Określono grubość i rodzaj nadkładu. Jest to brunatna, spiaszczona glina, zalegająca do 

głębokości 25-30 cm. Niżej znajduje się brunatnorudy piasek gruboziarnisty. W jednym z wy

kopów znaleziono fragmenty ceramiki nowożytnej. Podsumowując wyniki badań należy stwier

dzić, że istnienie stanowiska Borek 10 jest wysoce wątpliwe. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania będą kontynuowane. 
' _- , -, . ~~ _-: ~ -~--..,- --;~·~-..,--•:=--.·r __ ,-_l _J _:...,.",.J-ur • .,n, 

Bógpomóż, st. 10, 

gm. Bobrowniki, 

woj. włocławskie 

BUCZ, st. 2, 
gm. Przemęt, 

woj. leszczyńskie, 

AZP 61-22/24 

- - - -- l ~ • l , 

Bukówka-Zapniów, st. l, 
gm. Pawłów, woj. kieleckie 

Bydgoszcz, st. l 

Chełm, ul. Bieławińska, st. 145 

CHEŁM, 

st. 19A, ul. Krzywa 32/34, 

AZP 80-90/7 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

cmentarz szkieletowy nowożytny (XVI-XVII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 

przez mgr. mgr. K. Starzyńskiego i M. Wróbla (PU Ferrum Trzebiny). Finansowane przez 

PSOZ. Pierwszy sezon badań. Wykop o wymiarach 30 x 8 m założono we wschodniej, najbar

dziej zdewastowanej części stanowiska, na osi pólnocny wschód-południowy zachód. 

Na poziomie spągu humusu znaleziono kilkadziesiąt fragmentów naczyń, które można 

wiązać ze zlokalizowaną w dalszej części stanowiska osadą kultury łużyckiej, oraz pojedyncze 

fragmenty naczyń z późnych faz wczesnego średniowiecza. Na przestrzeni 100 m2 odkryto 

resztki szkieletów z prawdopodobnie dziesięciu zniszczonych grobów nowożytnych. Zinwen

taryzowano cztery obiekty, a wyeksplorowano dwa. Ustalono, że było to cmentarzysko pła

skie, szkieletowe, w układzie rzędowym. Zmarłych chowano w drewnianych trumnach, wzmac

nianych dwoma-trzema gwoździami, głową na zachód. Fragmenty naczyń znalezione w ja

mach grobowych i gwoździe trumienne pozwalają wstępnie datować odkryty fragment cmen

tarzyska na XVI-XVII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Wielkopolskim Ośrodku Studiów i Ochro

ny Środowiska Kulturowego, Oddział w Trzebiniach. 

Badania powinny być kontynuowane w następnym sezonie. 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

osada wczesnośredniowieczna 

nowożytne podziemia kredowe (XVI-XIX/XX w.} 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. 

Stanisława Gołuba (firma Usługi Archeologiczne). Finansowane przez inwestora - Urząd 

Miasta Chełma oraz PSOZ. Drugi sezon badań. Kontynuowano rozpoczęte w 1995 r. nadzo

ry i przedinwestycyjne badania wykopaliskowe. 

Odkryto wejście do podziemi kredowych od strony badanej posesji (obiekt nr 10) oraz 

dwa inne obiekty związane z podziemiami (nr nr 18 i 19). Obiekt 10 posiadał dwa odcinki 

podziemi, górny i dolny, o długościach 30 i 25 m, z częściowo zasypanymi korytarzami bocz

nymi. Odkryto w nim wnęki na lampki górnicze, schody wyciosane w kredzie i wzmocnione 

kamieniami oraz wizerunek orla wyrzeźbiony na jednej z kredowych ścian. Obiekt 18, z dużą 

ilością zabytków o różnej chronologii, był zapewne śmietnikiem powstałym w dawnym kory

tarzu. Po raz pierwszy odkryto w chełmskich podziemiach żelazne narzędzia służące do eks-



Chełm, ul. Lubelska 11-13 

Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, 
st. l Wieża, gm. loco, 
woj. bielskie 

CZERSK, 
ul. Warecka, 

gm. Góra Kalwaria, 

woj. warszawskie, 

AZP 62-68/-

ploatacji kredy. Podziemia użytkowano od XVI do przełomu XIXlXX wieku. Ponadto odkry

to studnię wydrążoną w skale kredowej (obiekt nr 21), w planie kwadratową (2 x 2 m), 

głębokości 8 m, zasypaną rumoszem kredowym. W jej wypełnisku znaleziono kilka całych 

naczyń, datowanych na 2 połowę XVI i l połowę XVII wieku. Wyeksplorowano też obiekt nr 

16 - jamę związaną z warsztatem rogowniczym, w której odkryto dużą ilość półproduktów 

i gotowych wyrobów z kości i rogów, a także kilkanaście fragmentów różnokolorowych bran

solet ze szkła. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 
1997. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

osada nowożytna 

cmentarz nowożytny 

Ratownicze badania wykopałiskowe i nadzory, przeprowadzone przez mgr. Ryszarda Cę

drowskiego przywspółpracy mgr. Antoniego Smolińskiego (P.H.U. "ANWIT" Warszawa, ul. 

Żółkiewskiego 23/ 2). Finansowane przez Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa. 

Przebadano powierzchnię 86m2• 

Przy posesji na ul. Wareckiej 41 umiejscowiono 2 wykopy sondażowe o powierzchni 50m2• 

Potwierdziły one fakt rozproszonego osadnictwa z XVI-XVIII w. Przy skrzyżowaniu ul. Wa

reckiej z ul. Św. Mikołaja wykonane zostały kolejne 2 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 

36 m2
• W czasie prac stwierdzono groby szkieletowe z cmentarza (zadokumentowano ich 17). 

Pochówki znajdują się również pod współczesną, asfaltową nawierzchnią jezdni ul. Warec

kiej (na południowy wschód od sondaży) i ciągną się do kępy krzewów położonej na północ

ny zachód od kapliczki św. Mikołaja (wzdłuż ul. Św. Mikołaja) - tereny stanowisk AZP: 35, 

39 i 81. W grobach znaleziono materiał zabytkowy pochodzący z okresu od 2 połowy XV do 

połowy XVII w. 
, ,. •· .r,.-,- ,•.,,,,.,_,·.~·· ··,'·',' _····= . .: . ..:.~--~·.,_;·.· ·1.1.-. 

DACHNÓW, st. 10, 
gm. Cieszanów, 

woj. przemyskie, 

AZP 99-87/12 

Dobre Miasto, st. l, 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

Drągów, gm. Twardogóra, 

woj. wrocławskie 

Dudka, st. l, 

gm. Wydminy, woj. suwalskie 

śmietnisko nowożytne (XVI-XVIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez mgr Agatę Piłch (Mu

zeum w Lubaczowie). Finansowane przez Biuro Studiów i Projektów Łączności w Warsza

wie. Przebadano powierzchnię 60m2• 

W większości wykopów zarejestrowano podobny układ warstw: twardy, ciemnobrunatny 

humus o miąższości około 10 cm; warstwa kułturowa - zbita, brunatnoszara ziemia o miąż

szości 30-65 cm; calec. W wykopie IX/96 odkryto obiekt nieckowaty o wymiarach 2 x 9 m. 

W jego wypełnisku znajdowały się przemieszane warstwy ziemi brunatnoszarej i ciemnożół

tej oraz piasku i spalenizny, z których wydobyto 65 fragmentów ceramiki nowożymej i 7 ko

ści zwierzęcych. Dziewięć ułamków ceramiki można datować na wczesne średniowiecze. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Lubaczowie. Wyniki badań 

zostaną opublikowane w "Roczniku Lubaczowskim", t. N, 1996. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 
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ELBLĄG-

Stare Miasto, st. 32, 

AZP 16-51/34 

Frombork, st. 3, 
gm. loco, woj. elbląskie 

Gacki-Leszcze, st. l, 

gm. Pińczów, woj. kieleckie 

Gąbinek, st. l, 
gm. Lubanie, woj. włocławskie 

miasto średniowieczne i nowożytne (1237-1945 r.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Andrzeja Gołębiewskiego i Mi

rosława Marcinkowskiego pod kierunkiem Grażyny Nawroisklej (Pracownie Konserwacji 

Zabytków, sp. z o.o., Filia w Gdańsku). Finansowane przez Urząd Miejski w Elblągu. Siedem

nasty sezon badań. Założono 7 wykopów o łącznej powierzchni 622 m2. 

Na podwórkach parcel przy ul. Wieżowej 6, 7, 8, 9 dominowała zabudowa murowana. 

Relikty wcześniejszej, drewnianej zabudowy, zachowały się na stosunkowo niewielkich frag

mentach. Przez te cztery podwórka przebiegał kanał odwadniający, odprowadzający nieczy

stości do fosy miejskiej. Na podwórku przy ul. Garbary 13 odsłonięto dobrze zachowaną, 

dwufazową oficynę drewnianą i murowaną, oraz pozostałości drewnianej zabudowy. Trzecim 

miejscem objętym tegorocznymi badaniami było bardzo duże podwórko (powierzchnia 156 m2) 

przy ul. Św. Ducha 2. Jego północną część zajmowała oficyna, w obrębie której odkryto 

relikty ceglanego pieca. W pozostałej części odsłonięto 3 poziomy drewnianej zabudowy 

z zachowanymi fragmentami domów o konstrukcji szkieletowej (m.in. jeden o długości 10m 

i szerokości 3-5m). W trakcie badań znaleziono dużą ilość ceramiki oraz wyrobów z różnych 

surowców. Dużą sensacją jest skarb monet i medali pochodzący z przełomu XVIII/ XIX w. 

(około 200 sztuk), znaleziony w oficynie przy ul. Garbary 13. Badania będą kontynuowane. 

'!1•. .. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

~--------------------------~~--~~--~----~--~~~ 

Gąbinek, st. 2, gm. Lubanie, 

woj. włocławskie 

Giby, st. 2, 

gm. loco, woj. suwalskie 

Głogów-Stare Miasto, kw. A-20, 

Gniezno, st. 4, 6, 7, 13c, 53, 73 

Gniezno, st. 13b, 

gm. loco, woj. poznańskie 

GNIEZNO, st. 15c/15d, 

gm./oco, 

woj. poznańskie, 

AZP 50-34/-

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: mezolit 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

późnośredniowieczna i nowożytna zabudowa Góry Lecha w sąsiedztwie katedry ()(V

XVII w.) 

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. To

masza Sawiekiego (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowane przez 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego "Kostrzyn", sp. z o.o. Nadzorowano 

wykopy instalacyjne po stronie północnej katedry i na ul. Kolegiaty. 

W pobliżu katedry (st. 15c) natrafiono na płytko zalegające (5-40 cm) konstrukcje ka

mienne, przypominające fundamenty (obiekt nr 1), w skład których wchodziły głazy granito

we o średnicy 50-70 cm, kamienie polne i fragmenty cegieł (w tym tzw. palcówki z około 

)0/ -)011 w.), oraz na luźną zaprawę wapienną między kamieniami. Stwierdzono, że jest to 

luźny układ kamieni, nie będący fundamentem. Osadzono je prawdopodobnie w późnym 

okresie nowożytnym w niewielkim wykopie i zasypano. Kontekst kulturowy o luźnym cha

rakterze stanowiły fragmenty ceramiki, głównie nowożytnej oraz wczesno- i późnośrednio-



Gniemo, st. 22 Jezioro Święte, 
gm.loco, woj. poznańskie 

Gosza, gm. Twardogóra, 

woj. wrocławskie 

wiecznej, ułamki płytek posadzkowych i kafli z XV-XVII w. oraz przedmioty żelazne i szkla

ne. W profilu wschodnim wykopu przy ul. Kolegiaty 5 (st. 15d) wydzielono obiekt architek

toniczny nr 2. Był to fundament ceglano-kamienny, uchwycony na długości 1,4 m, zalegający 

płytko pod powierzchnią terenu, na osi północ-południe. Na głębokości 0,62 m wystąpiły 

kamienie ułożone na wzór bruku kamiennego, łączone zaprawą wapienną, które mogły być 

starszym fundamentem. Prawdopodobnie w wykopie instalacyjnym uchwycono relikty dwóch 

nawarstwiających się budowli (kanonii?), najpewniej nowożytnych . Nieliczny materiał ru

chomy występował na wtórnym złożu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 
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patrz: późne średniowiecze 
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GOŚCIKOWQ. 
PARADYi, st. 10, 
gm. Świebodzin, 
woj. zielonogórskie, 

A1l' 53-14/56 

zespół pacysterski (połowa XIII w. - 17 87-17 88 r.) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej/pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (XII w.) 

Badania archeologiczno-architektoniczne w ramach resortowego programu "Polska 2000", 

przeprowadzone we wrześniu i październiku przez mgr. Aleksandra Andrzejewskiego (Pra

cownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej, Łódź, ul. Młynarska 54/ 62). Fi

nansowane przez PSOZ. Wyeksplorowano 8 wykopów o łącznej powierzchni 89 m 2 i orienta

cyjnej kubaturze 230m3• Nadzorowano wykop geotechniczny o powierzchni 5,50 m2• 

Wykopy I-IV na wirydażu kościoła oraz VI i VII na północ od kościoła i klasztoru wyty· 

czono w celu wyjaśnienia kwestii rozplanowania wschodniej partii świątyni. Nie natrafiono 

w nich na relikty, które można byłoby wiązać z istnieniem wczesnogotyckiego, murowanego 

prezbiterium, kaplic przyprezbiterialnych oraz wschodniej ściany transeptu, jedynie w wykopie 

VII odsłonięto fundament północno-zachodniego narożnika północnego ramienia transeptu. 

Nawarstwienia kulturowe we wszystkich wykopach stanowiły głównie warstwy piaszczysto

próchnicze, często z wtrętami gruzu ceglanego i zaprawy wapiennej. W wykopach I-IV, VI 

i VII miały one przeważnie charakter zasypisk licznie występujących tu pochówków, pocho

dzących w większości z późnych faz użytkowania zespołu. W wykopach V i VIII były to war

stwy odłożone lub przemieszane w czasach nowożytnych, a fakt przecięcia ich przez wkop 

związany z budową fundamentu ściany skrzydła klasztornego wskazuje, iż powstało ono sto

sunkowo późno bądź zastąpiło nieznane nam skrzydło starsze. W wykopie geotechnicznym 
nr IX, zlokalizowanym na wirydażu claustrum, przy ścianie krużganka skrzydła wschodnie

go, stwierdzono, że wykop fundamentowy krużganka przeciął grób zorientowany na zachód. 

Wynika stąd, że w miejscu tym uprzednio istniał cmentarz. Zaobserwowano, że fundamenty 

skarp ściany krużganka zostały wtórnie wzmocnione. Z nawarstwień kulturowych w wykopie 

IX, identycznych jak w pozostałych wykopach, pozyskano niewielkie ilości ceramiki naczy

niowej i budowlanej, fajans, szkło, kafle piecowe i przedmioty żelazne - łącznie 236 frag

mentów. Materiał ceramiczny ze stanowiska, w większości bardzo rozdrobniony, pochodził 

głównie z okresu nowożytnego (XVIII-XIX w.), w niewielkiej ilości z wczesnośredniowiecz.. 

nego (XII w.) i w śladowej - z wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka i kultura pomorska). 

Nie natrafiono prawie wcale na warstwy związane z funkcjonowaniem opactwa cystersów, co 

można wiązać z faktem, że obiekty cysterskie podlegały "czyszczeniom", w wyniku czego usu

wane były starsze warstwy kulturowe. Stwierdzono, że: wschodnia partia świątyni nie została 

w pełni zrealizowana, kościół był wznoszony w kilku fazach, w rozwoju elaustrum wyróżnić 

można kilka etapów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Po

znaniu. Nadzory będą kontynuowane. 
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<( GRODEK, st. l, grodzisko wczesnośredniowieczne N 
<( gm. loco, rezydencja Chodkiewiczów z XV-XVIII w. --' 
UJ 
·N 

woj. białostockie, Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 30 lipca przez 
<( 
~ AZP 38-91/5 mgr Halinę Karwowską (Państwowe Muzeum w Białymstoku). Finansowane przez Urząd o 
Q.. 

Gminy w Gródku. Piąty sezon badań. Przebadano 170m2, głównie w zachodniej części sta-UJ 

nowiska. 

Odkryto zarysy wschodniej partii budynku drewnianego, pochodzącego zapewne z 2 po-

łowy XVII w. Wydobyto 7871 fragmentów ceramiki, 1836 ułamków szkła okiennego i naczy-

niowego, 553 przedmioty metalowe, destrukty kości zwierzęcych oraz bryłki stopionego oło-

wiu (około 4 kg), będące pozostałościami teowników, w które oprawiano szkło okienne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum w Białymstoku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Biuletynie Konserwatorskim". 

Badania będą kontynuowane. 

Gwotdziec, st. 2, patrz: neolit 

lgm. Zaldiczyn, woj. tarnowskie 

Haliczany, st.l, patrz: wczesna epoka brązu 

gm. Kamień, woj. chełmskie 

l 
JANISZEWO, st. 2, ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

gm. Lubraniec, dwór późnośredniowieczny i nowożytny {XV-XVIII w.) 

woj. włocławskie, Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. Alek-

AZP 51-45/32 sandra Andrzejewskiego i Ewę Poruralską {Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). 

Finansowane przez Urząd Wojewódzki we Włocławku i Uniwersytet Łódzki. Trzeci sezon 

badań. Wyeksplorowano 16 wykopów (nr XV/ 96-XXX/96) o łącznej powierzchni około 

400m2 i orientacyjnej kubaturze 500m3. 

Zgromadzono materiał ruchomy liczący 4829 zabytków (po trzech sezonach ponad 16500), 

ujęty w 523 numery inwentarzowe. Najliczniej reprezentowane są ułamki naczyń glinianych 

i kafli piecowych oraz destrukty kości zwierzęcych. Ciekawy i bogaty zbiór tworzą też zabytki 

metalowe. Na wschód od zabudowań odkrytych w poprzednich sezonach odsłonięto na nie-

wielkiej przestrzeni relikty fundamentów dwóch budynków, wykonane z kamieni eratycz-

nych - ich rzuty i funkcje ustalą przyszłe badania. Już teraz można stwierdzić, że budynek 

południowy pochodzi z późnego średniowiecza (przełom XV i XVI w.). Fundament jego zo-

stał przecięty od wschodu przez budynek o fundamencie drewnianym, którego pozostałości 

odsłonięto w wykopie XXX/96. Budynek ten można datować na początek XVIII w.; być mo-

że jest on związany z protestanckim domem modlitwy. O użytkowaniu dworu w Janiszewie 

przez protestantów mogą świadczyć odsłonięte pochówki szkieletowe (kobiecy i dwa dziecię-

ce), które w innym wypadku byłyby złożone na cmentarzu parafialnym w Zgłowiączce. Od-

kryto także nieregularny rowek o trudnej do zinterpretowania funkcji- na tym etapie badań 

można sądzić, że jest to relikt ogrodzenia XVII-wiecznego założenia, które badano w 1995 r. 

Na stanowisku znaleziono też ślady osadnictwa kułtury pucharów lejkowatych z okresu neolitu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz-

kiego. Badania będą kontynuowane. 

l jankowa Dolne, st. 20, l patrz: późne średniowiecze 

jgm. Gniemo, woj. poznańskie 

l 

l zamek nowożytny {XVI-XVIII w.) JANOWIEC-Zamek, st. 9, 

gm. loco, Systematyczne badania wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne, przeprowadzone 

woj. lubelskie, w okresie od 12 sierpnia do 18 grudnia przez mgr Marię Supryn (BASTEJA, M. Supryn -

AZP 76-75/45 Usługi w Zakresie Ochrony i Konserwacji Zabytków w Lublinie). Finansowane przez Mu-

zeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Osiemnasty sezon badań. We wschodniej czę-

ści Wielkiego Dziedzińca wytyczono wykopy LII, Lila, LUb, Lila-b, LIV, LIVa, LIVb, o łącz-

nej powierzchni 36,5 m2
; na zewnątrz zachodniego odcinka północnego muru kurtynowego 

założono wykop LIII o powierzchni 12,5 m2• Łącznie przebadano około 50m2• 
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JASZCZUROWA, st. 20, 

gm. Mucharz, 

woj. bielskie, 

AZP 107-52/77 

Jawor-Stare Miasto, Blok D, 

gm. loco, woj. legnickie 

Jemielnica, zespół klasztorny 

cystersów, 

gm. loco, woj. opolskie 

Jędrzejów - klasztor cystersów, 

gm. loco, woj. kieleckie 

Kajetany, st. 4, gm. Nadarzyn, 

woj. warszawskie 

Karczyn, st. 32, 

gm. Kruszwica, woj. bydgoskie 

W wykopach na Wielkim Dziedzińcu odkryto fragmenty murowanego z kamienia wa

piennego przyziemia budynku mieszkalnego o wymiarach około 11,5 x 6 m. Budynek skła

dał się z dwóch pomieszczeń. W zachodniej ścianie południowego pomieszczenia znajdowa

ło się wejście, również obudowane kamiennym murem, z którego zachował się kamienny 

próg i kamienne relikty węgarów otworu drzwiowego. Budynek został wzniesiony w począ

tkach XVI w. na calcu, który stwierdzono na zewnątrz obiektu na głębokości 0,40-0,50 m 

i wewnątrz na głębokości około 1,90-2,10 m pod powierzchnią terenu. Nad calcem, tak we 

wnętrzu budynku, jak i w obrębie wejścia, wystąpiła warstwa osadnicza grubości 0,08-020 m, 

odpowiadająca poziomowi użytkowania. Wystąpiły w niej nikłe ślady drewnianej nawierzch

ni (podłóg), a w południowym pomieszczeniu - liczne szczątki organiczne (rybie łuski, ości, 

skorupki jaj). W związku z budową skrzydła wschodniego w XVII w. budynek rozebrano, 

a wnętrza i wejście zasypano -warstwy zasypiskowe mają miąższość do około 1,7 m. Nad 

zasypiskiem budynku i nad całym dziedzińcem ułożono najprawdopodobniej w XVIII w. bruk 

z kamieni narzutowych, nad którym wystąpiły warstwy użytkowe i nasypowe. W wykopie LIII 
nie stwierdzono poszukiwanej bermy, znaleziono natomiast warstwy kulturowe o charakte

rze nasypowych i osadniczych, o łącznej miąższości około 3,50 m. Pozyskane w trakcie ba

dań i nadzorów zabytki ruchome, w ilości około 1400, to głównie ułamki naczyń glinianych 

i kafli z XVI-XVIII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu 

Dolnym Oddział Muzeum-Zamek w Janowcu. Badania prawdopodobnie będą kontynuowane. 

relikty grobli i jazu {XV-XVI w.) 

Badania przeprowadzone przez mgr Teresę Kosmalę ("ARCHEO-HORTUS", sp. z o. o., 

Czeladź), konsultowane przez dr. Stanisława Kołodziejskiego. Finansowane przez Okręgową 

Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Na stanowisku odkrytym 

w trakcie stałego nadzoru archeologicznego budowy zbiornika wodnego "Świnna Poręba" 
założono wykop o powierzchni l ara, który powiększono w miejscach kontynuacji obiektu. 

Relikty grobli i jazu, zalegające pod 1,5-metrową warstwą żwirów, odsłonięte zostały pod

czas eksploatacji złoża kruszywa "Świnna Poręba". Ustalono granice zachowanych elementów 

drewnianej konstrukcji grobli i przepustu wody wraz z prowadnicami drewnianymi, ukie

runkowującymi nurt w sztucznym korycie potoku. Grobla wykonana była techniką drewniano

ziemną. Podstawę wału tworzyła skrzynia z kłód drewnianych, łączonych na zrąb, obstawionych 

tyblinkami, wypełniona faszyną leszczynową w kozłach (wiązki chrustu krótkie), obłożona 

dłuższymi wiązkami chrustu od strony potoku. Większość elementów zachowała się w do

brym stanie ze względu na zasypanie ich gliną i pozostawienie w warunkach dużej wilgotno

ści bez dostępu powietrza. Przepust wykonany został z dranic dębowych i belek wraz z miej

scem zasuwy, której elementy zachowały się tylko częściowo. Obiekt, zniszczony przez po

wódź, datować można na podstawie nielicznych zabytków ceramiki naczyniowej na XV -XVI w. 

Wyeksplorowane elementy drewniane konstrukcji zabezpieczono do badań i konserwacji. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: neolit 
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KOLONIA 

TOPORZYSZCZEWO, st. 2, 

gm. Bądkowo, 

woj. włocławskie 

AZP 44-46/-

' ' -_: .---y;-r:; 

Kolonia Topor:zyszczewo, st. 4, 
gm. Bądkowo, woj. włocławskie 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego, prze

prowadzone w sierpniu przez mgr. Janusza Pietrzaka (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 

Polskich Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Prze

badano powierzchnię 650m2• 

Warstwa próchnicy ornej osiągnęła 0,30- 0,40 m i zalegała na dochodzącej do 0,40 m 

grubości warstwie nienaruszonego czarnoziemu, który leżał na warstwie zbitego pylastego 

iłu. W stropie nawarstwień skały macierzystej nie stwierdzono żadnych obiektów archeolo

gicznych. W wykopie zaobserwowano wkopy melioracyjne. Wydaje się, że stwierdzone w trak

cie badań rozpoznawczych stanowisko archeologiczne położone jest na południe od plano

wanej trasy przebiegu gazociągu tranzytowego, gdyż właśnie tam w niewielkich ilościach wy

stępuje na powierzchni nowożytny materiał zabytkowy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz.. 

kiego. Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 
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kościół farny, 

gm.loco, 
woj. konińskie, 

AZP 57-34/3 

Kołobrzeg, 

ul. Armii Krajowej, 

działka nr 341 

gotycki kościół farny z cmentarzem i zabudowaniami misjonarskimi {XVI-XVIII w.) 

Nadzory archeologiczne w związku z modernizacją instalacji odwadniającej, przeprowa

dzone w dniach od 2 do 25 listopada przez mgr. J. Kapustkę (Muzeum Okręgowe w Koni

nie). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Przebadano 

powierzchnię około 2 arów. 

Odsłonięto duże partie cmentarza przykościelnego oraz relikty zabudowań misjonarskich, 

które uległy spaleniu w 2 połowie XVlll w. - zachowały się w dobrym stanie fundamenty 

oraz fragmenty murów do wysokości 2 m. Cmentarz był bardzo zniszczony przez przebudowy 

kościoła, wkopy nowych pochówków oraz współczesne prace remontowo-budowlane (układ 

grobów był słabo czytelny). Uzyskano duże ilości fragmentów ceramiki, detali architektonicz

nych, witraży itp. Brak zabytków datujących uniemożliwia sprecyzowanie chronologii fun

kcjonowania obiektu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

' '' \ ' - - '' - ' ,•, ·r-. ,r. -,--:,~•-~".' -:·.a'. t.~r d..~ ......... r-r:-.~.1'"-·! :- -"::!..•. • ~ ' ,' - ~ ', ' - J ' -

Koszalin..Stare Miasto, st. 27 

Koźliki, st. 3, gm. Bielsk 

Podlaski, woj. białostockie 

Kraków·Bieżanów, st. 8 

Kraków·Bieżanów, st. 20 

Kraków·Bieżanów, st. 21 

Kraków-Kazimierz, st. l 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: neolit 

patrz: późne średniowiecze 
- ~-l l ' - • ~. J.=:-: " - 1'_- .; l~,'- _ ... - -l . - :· - ~ l .• - ·, ~ f -

KRAKÓW·Kosocice, st. 15, 

AZP 104-57/199 

ślad osadnictwa neolitycznego 

ślad osadnictwa późnośredniowiecznego 

osada nowożytna (XVII w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa

tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100 m 2• 



Kraków-Stare Miasto, st. 2 

ul. Wesoła, gm. loco, 
woj. lubelskie 

ul. Piłsudskiego 5, st. 101, 

gm.loco, 
woj. chełmskie, 

AZP 83-87/-

-- ·-
Kraśnik-Stare Miasto, 

ul. Wesoła, gm. loco, 

l woj. lubelskie 

J 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

miasto późnośredniowieczne {XN-XV w.) 

klasztor pojezuicki, nowożytny (XVI-XVIII w.) 

Prace nadzorujące i wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 kwietnia do 15 maja 

przez mgr. Stanisława Goluha (firma Usługi Archeologiczne). Konsultacja - dr hab. Irena 

Kutyłowska (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Fi

nansowane przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji w Chełmie. Kontynuacja badań. Wykop 

badawczy o wymiarach 4,5 x 2,5 m założono we wnętrzu refektarza, na przedłużeniu muru 

starszej części klasztoru, tak aby objąć jednocześnie część fundamentową oraz miejski mur 

obronny. 

Odkryto mur miejski zbudowany z duźych kamieni z opoki, spajanych zaprawą wapienną, 

a w licu wschodnim do głębokości 2 m z obudowy wykonanej z cegły czerwonej i czasami 

szkliwionej. Pod nim znajdowała się odsadzka z opoki, grubości 60 cm, wysunięta na 30 cm 

od muru. Natrafiono również na pozostałości ceglano-drewnianej strażnicy(?). Mur refekta

rza zbudowany był głównie z cegieł, a miejscami też z brył opoki. Wyróżniono dwa główne 

poziomy uźytkowania- z XIV-XV oraz z XVI-XVII wieku. Ponadto odkryto jamy późnośre

dniowieczne, doły posłupowe, kilka tysięcy materiałów ceramicznych (w tym kafle, dachów

ki i płyty posadzkowe), żelazne gwoździe i ćwieki oraz ponad 800 kości zwierzęcych. Pod 

posadzką refektarza natrafiono na ślady instalacji wodociągowej (?) w postaci drewnianej 

rury w obudowie z cegieł. Odkryto także instalację rynsztokową, wymurowaną z cegieł i opoki, 

datowaną na XVII-XVIII wiek. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 
1997. 
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patrz: wczesne średniowiecze 

IK;.1_ ·, ·•' -_. _. __ ,.· · ,.,, • ·• - • .• ..e11. "( 'l·l.-:."11.1: .,-..r.~~:.:·· ,,. 

KWASKÓW, st. 12, 

gm. Blaszki, 

woj. sieradzkie, 

AZP 68-42/65 

nowożytny dwór na kopcu (połowa XVII-XVIII w.) 

ślady osadnictwa nowoźytnego (XIX-XX w.) 

Badania w ramach archeologiczno-konserwatorskiej akcji badań weryfikacyjnych grodzisk 

i kopców podworskich na obszarze woj. sieradzkiego, przeprowadzone w dniach od 10 do 15 

czerwca przez prof. dr. hab. Leszka Kajzera (Konserwator Zabytków Archeologicznych w Sie

radzu). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Sporządzono plan sytuacyjno-wyso

kościowy stanowiska. Wykonano 2 ciągi odwiertów ręcznym świdrem geologicznym: I - 10 

drążeń po linii pólnoc-południe nasypu i II- 4 drążenia od jego środka w kierunku wschod

nim. Wyeksplorowano wykop sondażowy nr l (2,5 x l m), ulokowany w centralnej partii 

obiektu. 

Z wykopu pozyskano 112 artefaktów, w tym m.in. 57 fragmentów ceramiki naczyniowej, 

23 ułamki kafli piecowych, 11 destruktów szkła okiennego i naczyniowego. Młodsze zabytki, 

datowane na XIX i XX w., związane są z m.in. z funkcjonującą tu od XIX stulecia lodownią 

dworską oraz są efektem traktowania współcześnie nasypu jako śmietniska. Materiał zabytko

wy, wstępne rozpoznanie uwarstwień oraz badania powierzchniowe stanowiska i terenu przy

ległego wskazują, że obiekt był intensywnie uźytkowany w młodszej fazie okresu nowoźytne

go, tj. w 2 połowie XVII i w XVIII w. Dwór usytuowany był na wypiętrzonym blisko 2,5 m, 

nieco nieregularnym kopcu, którego średnica wahała się od 35 do 45 m, przy wynoszącej 

blisko 25 m średnicy plateau. Kopiec jest częściowo rozmyty i zniszczony licznymi wkopami. 
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KWIDlYN· 
Stare Miasto, st. 3, 

gm.loco, 

woj. elbląskie, 

AZP 25-46-11 

Lembarg, st. 95, 
gm. Jabłonowo Pomorskie, 

woj. toruńskie 

Lidzbark Warmiński, st. XX, 

wykop 7, gm. loco, 

woj. olsztyńskie 

Linie, st. 24, gm. Pniewy, 

woj. poznańskie 
'• l ' ' l l ~' • 

Lubawa, st. III 

(działki 529, 531), 

gm. loco, woj. olsztyńskie 

LUBAWA, st. lil 
(działka 630), 
gm.loco, 
woj. olsztyńskie, 

AZP 30-54/-

Zachowały się ślady fosy, przez którą przerzucony był, jak wynika z inwentarza z 1782 r., drew

niany mostek. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Łodzi Oddział w Sieradzu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

miasto średniowieczne i nowożytne (1233-1945 r.) 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzo

ne przez dr. Antoniego Pawłowskiego (Pracownia Archeologii, Dokumentacji Architekto

nicznej i Konserwacji Zabytków). Finansowane przez miasto Kwidzyn. Kontynuacja prac 

podjętych w 1995 r. Przebadano powierzchnię około 220m2• 

Badania objęły obszar kamienicy nr 2 w zachodniej pierzei dawnego rynku wraz z jej 

podcieniem i partią obszaru dawnego rynku przylegającą od wschodu oraz z częścią podwórka 

usytuowanego przy jej zachodniej ścianie. Zadokumentowano odsłonięte relikty archeolo

giczne oraz odkryto bogate nawarstwienia kulturowe (zarówno w obrębie kamienicy, jak 

i przed jej ścianą szczytową, czyli na obszarze rynku). Pod podcieniem kamienicy oraz w bez.. 

pośrednim jego sąsiedztwie odsłonięto pozostałości dwóch spalonych budynków drewnia

nych (chat), co sugeruje odmienne rozplanowanie budowy istniejącej w tym rejonie miasta 

do początku XVII w. W obrębie wykopów badawczych uchwycono poziom zabudowy śre

dniowiecznej, co pozwala na podjęcie rozważań na temat najstarszej zabudowy lokacyjnego 

miasta. 

Materiały przechowywane są w Muzeum w Kwidzynie, dokumentacja w Muzeum Ar

cheologicznym w Gdańsku. 

patrz: neolit 

patrz: późne średniowiecze 
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patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

patrz: późne średniowiecze 

miasto średniowieczne i nowożytne {XV-XIX w.) 

Badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone w dniach 
od 19 sierpnia do 3 września przez mgr Hannę Mackiewicz (ARCHEO-ADAM). Finansowa

ne przez inwestorów prywatnych: J. Bednarczyka, J. Kaczyńskiego i Wójtowicza. Pierwszy 

sezon badań. Badaniami objęto teren działek budowlanych o numerach geodezyjnych 630/ 1, 

630/ 2, 630/ 3 i 630/ 8. Wykop, wytyczony zgodnie z projektem realizacyjnym, miał kształt 

nieregularnego wieloboku o wymiarach około 3 x 26 x 7 x 25,4 m i usytuowany został w pół

nocnej pierzei rynku, w jego północno-wschodnim narożniku, u wylotu ul. Grunwaldzkiej. 

Przebadano powierzchnię 140m2
. 

W części zachodniej, na odcinku około 19 m (18,8) wykop sąsiadował z budynkiem posa

dowionym na słabych fundamentach kamiennych (przestrzenie między kamieniami wypeł

niono gliną}. Ze względu na konieczność podbijania fundamentów prace na tym odcinku 

prowadzono etapowo. Wykonano rzut poziomy z pozostałościami fundamentów kamienno

ceglanych i piwnic zabudowy XIX-wiecznej. Uchwycono między innymi dwa pomieszczenia 

piwniczne, przesklepione kolebkowo, zbudowane z cegły rozbiórkowej o wymiarach 300-310 x 

140-145 x 70-75 mm, łączonej na zaprawę wapienno-piaskową. W części północno-wschod

niej budynek był niepodpiwniczony. Pomieszczenia piwniczne stanowią pozostałość dwóch 

sąsiadujących ze sobą kamienic, które zostały wzniesione na terenie jednej, pierwotnie istnie-



ILublin-Rynek 11, 

l 

gm. loco, woj. legnickie 

ŁEKNO, st. Łl9, 

kościół św. Krzyża, 

gm. Wągrowiec, 

woj. pilskie, 

AZP 43-31/3 

ŁĘCZNA-Podzarncze, st. 2, 
gm. loco, 

woj. lubelskie, 

AZP 76-84/1 

jącej w tym miejscu parceli w północnej pierzei rynku. Zapewne w wyniku podziałów parce

la, która początkowo miała szerokość 2 prętów (dla Lubawy jest to 9,18 m) została podzielona 

na dwie części, które w czasach późnonowożytnych zostały zabudowane dwiema kamienica

mi, mającymi na granicy ze sobą jeden wspólny fundament, którego relikty odsłonięto mię

dzy innymi w wyniku badań archeologicznych. Niestety nie natrafiono na pozostałości zabu

dowy późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej, która prawdopodobnie została zniszczo

na przez podpiwniczone budynki późnonowoźytne. W części północnej wykopu uchwycono 

jedynie fragmentarycznie niezakłócone nawarstwienia kulturowe, które można wiązać z wcze

śniejszymi okresami funkcjonowania miasta, nie wcześniejszymi jednak niż wczesnonowoźyt

ne, a więc pochodzące z końca XV i z XVI wieku. Pozyskano tu stosunkowo niewielką, jak na 

warunki miejskie, ilość przedmiotów zabytkowych w postaci ceramiki (146 fragmentów), 

metali (3 fragmenty) oraz bardzo nielicznych fragmentów kafli (2). Jeżeli chodzi o ceramikę, 

to wystąpiły tu naczynia wypalane zarówno w atrnofserze utleniającej, jak i redukcyjnej. Do 

najciekawszych form należy między innymi fragment XVIII-wiecznego trójnóżka wypalonego 

w atmosferze utleniającej i polewanego jasnobrązową polewą. Z pozostałych naczyń cegla

stych należy wymienić duży fragment misy zdobionej białymi, równoległymi względem sie

bie, poziomymi paskami; fragment wylewu niewielkiego naczynia obustronnie polewanego 

brązową polewą oraz fragment wylewu garnka o barwie beżowo-brunamej. Wszystkie frag

menty można datować na XVII i XVIII w., a więc okres nowożytny. Starsze chronologicznie 

są niewątpliwie niektóre naczynia siwe- z najciekawszych form można wymienić fragmenty 

wylewów garnków oraz duży fragment pokrywki z guzikowatym uchwytem. Fragmenty te 

można datować ogólnie na okres od końca XV do l połowy XVII w., choć wystąpiły tu także 

mało charakterystyczne fragmenty, w dodatku wtórnie przepalone, które można datować na 

okres od XVII do XVIII wieku. Bardzo ciekawym egzemplarzem jest fragment wylewu kufla 

z kamionki tzw. Westerwaldzkiej, który można datować na drugą ćwierć XVIII wieku. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

kościół późnośredniowieczny i nowożytny (XV-XIX w.) 

cmentarz szkieletowy późnośredniowieczny i nowożytny 

Badania przeprowadzone przez dr. hab. Andrzeja M. Wyrwę (Ekspedycja Archeologiczna 

.,Łekno" przy Instytucie Historii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Drugi sezon badań. 

Ustalono, że po kościele Świętego Krzyża, zbudowanym w 1444 r. na przedmieściu Łekna, 
zwanym Prawo Polskie, pozostały nieliczne, luźne relikty w postaci rozrzuconych w obrębie 

badanych wykopów kamieni, najprawdopodobniej po podmurówce pod drewnianą kon

strukcję świątyni, oraz płytek posadzkowych, fragmentów szkieł witrażowych i ceramiki na

czyniowej. Ze względu na zniszczenie pierwomych układów stratygraficznych i ewentualnych 

podziemnych reliktów obiektu (m.in. przez transzeje z czasów II wojny światowej), nie zdoła

no odtworzyć rozplanowania przyziemia kościoła. Rozpoznano natomiast duży fragment cmen

tarza, na którym odsłonięto kilkanaście grobów osobników różnej płci. Oprócz grobów wziem

nych odkryto obstawę grobową i ceglany grobowiec kopułkowy, w którym znajdowało się już 

tylko osarium z kośćmi kilku zmarłych. W niektórych grobach zachowały się szczątki desek 

trumiennych. Znaleziono też niewielkie fragmenty tkanin z obicia trumny oraz monety 

z XVIII w. W trakcie eksploracji warstw wydobyto duże ilości żelaznych gwoździ, którymi 

zbijano konstrukcje drewniane trumien i najprawdopodobniej kościoła, oraz ceramikę na

czyniową. Badania zakończono. 

zamek (XV-XIX w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. hab. Irenę Kutyłowską (Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) w ramach praktyk studenckich. Pierwszego sezon ba

dań. Reliktów zamku poszukiwano w maju 1996 r. w południowo-zachodniej partii wynie

sienia Podzamcze (mgr J. Ścibor z Muzeum Regionalnego w Łęcznej). Latem tegoż roku zało
żono w sąsiedztwie wykopów z maja 3 kolejne wykopy, o łącznej powierzchni 20 m2• 
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ŁOWICZ, ul. Kozia, st. 33, 
gm.loco, 

woj. skierniewickie, 

AZP 59-56/68 

ŁOWICZ, ul. Podrzecma, st. 23, 
gm. loco, woj. skierniewickie, 

AZP 59-56/55 

ŁOWICZ, ul. Stanisławskiego, 

st. 29, gm. loco, 

woj. skierniewickie, 

AZP 59-56/64 

Miłakowo, st. l, 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

·-
Mirosław Ujski, st. 6, 
gm. Ujście, woj. pilskie 

,. ..,.,, 
MOKRZYSKA, st. 2, 
gm. Brzesko, 

woj. tarnowskie, 

AZP 104-63/22 

Morąg, st. II, 

gm. loco, woj. olsztyńskie --
Muszyna, st. l, 

gm. loco, woj. nowosądeckie 

l -~' 

Odsłonięto odcinek zewnętrznego, południowego muru kurtynowego z kamienia wa

piennego na zaprawie wapiennej, szerokości 0,6 m, datowanego na koniec XV-początek 

XVI w. Po północnej stronie muru, w zakłóconej wkopami stratygrafii, zachowały się relikty 

spróchniałych konstrukcji drewnianych w układzie skrzyniowym. Mogą to być resztki wału 

drewniano-ziemnego bądź pozostałości drewnianego ganku obrońców przy kamiennym mu

rze kurtynowym, lub nawet podwaliny dworu drewnianego, usytuowanego w południowo

zachodnim narożniku rezydencji. Drewniane konstrukcje w części północnej były zniszczone 

przez mur kamienno-ceglany grubości 1,3-1,5 m, który prawdopodobnie stanowił południowo

wschodni fragment podpiwniczonej budowli o wymiarach około 13-15 x 8-9 m, datowanej 

wstępnie na XV w. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Łęcznej, kopia dokumentacji 

u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Wyniki badań zostaną opublikowa

ne w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 
Badania będą kontynuowane. 

miasto nowożytne (XVIII-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 22 września przez 

mgr. Piotra Świątkiewicza. Finansowane przez Urząd Miejski w Łowiczu. 

miasto nowożytne (XVII-XX w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jana Michalskiego (firma 

ARCHED), dr Jan Michalski, Warszawa-Milanówek. 

miasto nowożytne (XVII-XX w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 czerwca do l lipca 

przez mgr. Andrzeja Kosiorka. Finansowane przez inwestora prywatnego. 

~ .. -

patrz: późne średniowiecze 

·' ... 
patrz: późne średniowiecze 

.. 
patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

•. ! . ._ .. 
ślady osadnictwa pradziejowego i nowożytnego 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 17 października 

przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez 

Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Teren badań był częściowo ograniczony przez zasiewy, ponadto kulminacyjna część stano

wiska jest zabudowana. Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni l ara. 

Warstwę orną stanowiła lekka, piaszczysta gleba. Pod nią, na głębokości 25 cm, znajdo

wał się calec w postaci żółtego, drobnoziarnistego piasku. W wykopach nie znaleziono zabyt

ków archeologicznych. Istnienie stanowiska Mokrzyska 2 jest wątpliwe - być może zostało 

ono zniszczone podczas budowy domu jednorodzinnego na kulminacji. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie . . 
patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

'•. -. 



gm. loco, 
woj. gorzowskie, 

AZP 41-8/1 

NIDZICA, 
pl. Wolności 3, 
gm.loco, 

woj. olsztyńskie, 
AZP 33-61/Z 

NIEMIRÓWEK, st. 7/28 

"Zamczysko", gm. Tamawatka, 

woj. zamojskie, 

AZP 92-89/-

nowożytny warsztat ceramiczny (XVI-XVIII w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Teresę Witkowską (Mu

zeum w Gorzowie Wielkopolskim), z udziałem mgr mgr Małgorzaty Pytlak i Stanisława Sin

kowskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Kontynuowano prace prowadzo

ne w 1995 r. w północno-zachodniej części miasta, po wewnętrznej stronie murów miejskich. 
W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 47,1 m2• 

Odkryto 8 obiektów. Cztery obiekty oraz warstwa kulturowa, bogato nasycona materiałem 

ceramicznym, związane były z produkcją warsztatu ceramicznego. Odsłonięty w południowo

zachodniej części wykopu UB i D, bezpośrednio pod warstwą użytkową mieszaniny gliny 

i próchnicy z dużą zawartością odpadów produkcyjnych w postaci ułamków ceramiki, obiekt 

nr 3 był pozostałością pieca o wymiarach około 2,40 x 1,40 m, z zagłębieniem o wymiarach 

0,90 x 0,60 m w środku, zorientowanego wzdłuż linii południowy wschód-północny zachód. 

Ściany pieca stanowił żółty, żelazisty, spieczony piasek, z licznymi kamieniami różnej wielko

ści. Na północ od pieca przebiegał rowek przypiecowy długości 1,80 m, szerokości od 0,60 

do 0,40 m, wypełniony żelazistym piaskiem. W południowo-wschodniej części wykopu liC, 

na głębokości 1,20 m, natrafiono na jamę do przechowywania wapna, o wymiarach 0,80 x 

0,60 m (obiekt nr 4), której dno wyłożone zostało jedną warstwą dachówek. Ślady wapna na 

powierzchni dachówek wskazują na owalny, zbliżony do koła o średnicy 0,60 m kształt jamy. 

Na południe od niej, na głębokości 1,80 m, w miejscu, gdzie stwierdzono silne opadanie 

terenu, zlokalizowano jamę z ceramiką nowożytną, głębokości 0,60 m (obiekt nr 8). Gęstość 

materiału ceramicznego wskazuje na jej odpadkowy charakter. Druga jama z ceramiką nowo

żytną (obiekt nr 6), zlokalizowana po wschodniej stronie muru granicznego (wykop IIB), 

zawierała znacznie mniejsze ilości ceramiki, a jej zasypiska miało podobną strukturę do war

stwy użytkowej w zachodniej części wykopu. Pozostałe obiekty, nie związane z działalnością 

produkcyjną, to wcześniejsza jama z ceramiką średniowieczną (obiekt nr 7, wykop liC) i trzy 

obiekty późniejsze: dwufazowy mur graniczny między działkami miejskimi (obiekt nr 1), frag

ment fundamentu budynku gospodarczego dostawionego do muru granicznego od strony 

wschodniej (obiekt nr 2, wykop IIA) oraz układ kamieni o wymiarach 1,75 x l m po zachod

niej stronie muru, w północno-wschodnim narożniku wykopu IIB, na głębokości 1,10 m 

(obiekt nr 5). Stanowi on zapewne utwardzenie gliniastej próchnicy pod bliżej nieokreślony 

obiekt gospodarczy. W wykopie III przy murze miejskim odsłonięto fundament głębokości 

0,85 m, nie natrafiając na ślady poprodukcyjne. Ogółem pozyskano około 3000 fragmentów 

naczyń, kafli miskowych i płytkowych glazurowanych oraz angobowanych (m.in. całe kafle: 

z wizerunkiem króla, prawdopodobnie Zygmunta III Wazy oraz gzymsowy). 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kułtury wieibarskiej (młodszy okres wpływów rzymskich) 

kamienica nowożytna (XVII-XVIII w.) 

Ratowniczo-rozpoznawcze badania wykopałiskowe w związku z planowanymi inwestycja

mi budowlanymi, przeprowadzone przez dr. Jana Michałskiego (ARCHED, dr Jan Michal
ski, Warszawa-Milanówek). Finansowane przez Urząd Miasta Nidzicy. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 37 m2
• 

Odsłonięto nieźle zachowane piwnice, wypełnione gruzem i zniszczonymi przedmiotami 

z okresu II wojny światowej. Pod posadzką piwnic, w warstwie posypki, odkryto nieliczne 

fragmenty ceramiki. Pod warstwą podsypki i stopą fundamentową znajdował się piaszczysty 

calec. Na podstawie ceramiki i analizy architektonicznej murów, wykonanych częściowo z cegły, 

a częściowo z kamienia, chronologię obiektu można określić na XVII-XVIII w. W warstwie 

zalegającej pod posadzką piwnicy frontowej znaleziono kilka fragmentów ceramiki wieibar

skiej - prawdopodobnie pochodzą one ze zniszczonego przez późniejszą zabudowę stanowi

ska. Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 

Badania będą kontynuowane. 

zamek nowożytny (XVI-XVII w.) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr Ewę Prusieką-Kołeon (Regionalny 

Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kułturowego w Lublinie). Finansowane przez Re

gionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie. Drugi sezon ba-
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ODRZYKOŃ 
"Zamek Średni", st. l, 
gm. Wojaszówka, 
woj. krośnieńskie, 

AZP 109-74/8 

dań. W centralnej części obiektu A, którego zarys odsłonięto w ubiegłym roku, założono 
wykop o wymiarach 2 x 17 m (34m2) . W północno-zachodnim rejonie stanowiska wytyczo
no 15 wykopów (nr XIII-XXVII) o łącznej powierzchni około 245 m2

• Przebadano także część 

południowo-zachodnią. 

Nie odkryto podziałów wewnętrznych obiektu A, natomiast zarejestrowano w północnej 

części wykopu nikły ślad murów fundamentowych, które przypuszczalnie należy interpreto

wać jako południowy narożnik wieży (narożnik północny odsłonięto w ubiegłym sezonie). 

Obiekt A był zatem wieżą na planie kwadratu, do której dobudowana była od południa część 

na planie prostokąta. We wszystkich wykopach w rejonie północno-zachodnim stanowiska 

zarejestrowano przebieg murów fundamentowych dużego założenia architektonicznego 

w kształcie bardzo nieforemnego prostokąta o wymiarach około 11 x 38 m (obiekt B). Mury 

obiektu biegły nieregularnie, były płytkie (wysokości 50-70 cm). Fundamenty zbudowano 

w wykopach wąskoprzestrzennych, z kamienia wapiennego łamanego na zaprawie wapien

no-piaskowej. W niektórych parńach zachowała się warstwa wyrównawcza w postaci cegieł 

ułożonych na płask. Obiekt budowany był w kilku fazach, o czym świadczą zarejestrowane 

w kilku węzłach architektonicznych ślady dostawiania murów. Funkcja obiektu nie jest jas

na. Wydaje się, że odsłoniętego założenia nie należy uważać za jeden budynek, a za kilka 

mniejszych. Sugerują to fundamenty różnej głębokości i szerokości w różnych częściach zało

żenia, dostawianie murów oraz pozostałości posadzki kamiennej w niektórych jego parńach. 

Inne mury, płytkie i nieregularne, mogły spełniać funkcję ogrodzenia. Budynki na powierzchni 

były zapewne drewniane - świadczą o tym niezbyt głębokie i trwałe fundamenty oraz zniko

ma ilość gruzu na powierzchni. Sądząc po niewielkiej ilości ceramiki użytkowej i kafli (dowo

du istnienia systemu grzewczego), pełniły funkcje gospodarcze. Na podstawie analizy me

trycznej cegły oraz fragmentów zabytków ruchomych można przyjąć, że czas powstania założe

nia zamknął się w okresie od XVI do końca XVII w., a więc był identyczny jak czas powstania 

budynku A, interpretowanego jako mieszkalny. W południowo-zachodniej części stanowi

ska odsłonięto na odcinku 32 m płytkie, nieregularne, pojedyncze mury z kamienia łamane

go na zaprawie wapienno-piaskowej (obiekt C). Chronologicznie są one najprawdopodob

niej związane z obiektami A i B (świadczy o tym zalegająca w ich obrębie ceramika), ale ich 

funkcja nie jest jednoznaczna. Przypuszczalnie pełniły rolę ogrodzenia, ale być może był to 

fragment niedokończonej budowy. W trakcie dwóch sezonów badawczych ujawniona zosta

ła kompleksowa zabudowa wzgórza. Wyniki badań wykluczyły jej późnośredniowieczne po

chodzenie, co sugerowały przekazy pisane. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 

Badania zakończono. 

ruiny Zamku Średniego z XVI-XVII w. 
Nadzór archeologiczny nad odgruzowaniem dziedzińca Zamku Średniego w Odrzyko

niu-Kamieńcu (a w zasadzie na Zamku Korczyńskim), przeprowadzony w okresie od sierpnia 

do listopada na zlecenie Andrzeja Kołdera (dzierżawcy zamku i właściciela Muzeum Kamie

nic), a także według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. 
Podstawowym celem prac było odgruzowanie i wyrównanie dziedzińca do poziomu z XVI w. 

- okresu świetności Zamku Średniego . Efektem tych działań było odsłonięcie nieznanych 
dotąd fragmentów murów i pomieszczeń (kaplica, budynek przy murze granicznym, rejon 

bramy). Pozyskano znaczną ilość elementów kamiennych, które pozwalają oddać piękno, 

wielkość i bogactwo tego założenia. Kaplica była aż po nasadę sklepienia zasypana gruzem 

kamienno-ceglanym. Cały nadkład warstwy zasypiskowej był późny, powstał po okresie nor

malnego użytkowania zamku. Tylko dolne partie gruzowiska mogą pochodzić z okresu poża

ru w końcu XVI lub na początku XVII w. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: A. Lubełczyk, Nowe dane do poznania dziejów 

"Zamku Średniego" (Kamieńca) w Odrzykoniu woj. krośnieńskie w świede ostatnich badań 
archeologicznych, "Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego", 

t. XIX, 1998, s. 219-231. 
·~··· ' , - ,..~·._..~·-,·_!_:-- -' --,.~ •,• _,''_ ·~·lŁl·~":·:!'•:!''..ł:.,·~~jj_'i . .;,.' .·-~·.· 1 ·.•:.· t-~ ~"'~'",•·' ~~· 

Oleśnica, patrz: późne średniowiecze 

gm. loco, woj. wrodawskie 



fOłsztyn-Stare Miasto, 
st. XXIV (ul. Okopowa 17) 

Olsztyn-Stare Miasto, 
st. XXIV (ul Okopowa 18, 19) 

Olsztyn-Stare Miasto, 

st. XXN (ratusz) 

OLSZTYN-Stare Miasto, 

st. XXIV 

(Targ Rybny, ul. Staromiejska), 

AZP 24-61/24 

OLSZTYN-Stare Miasto, l 
st. XXIV 
(Targ Rybny, \\-ykop 16/240), 

AZP 24-61/24 
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patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Antoniego J. Pawłowskiego (Pra-

cownia Archeologii, Dokumentacji Architektonicznej i Konserwacji Zabytków w Malborku). 

Finansowane przez "APUS" s. c. z Ornety. Prace o charakterze długoterminowym prawa-

d zono na obszarze przeznaczonym do rekompozycji zabudowy sprzed 1945 r.: w wykopie 

nr 14/ 245, usytuowanym w obrębie działki nr 245 historycznej zabudowy miasta (ul. Staro-
miejska), oraz na Targu Rybnym. 

Odsłonięto relikty kamienicy z przełomu XIX i XX w., fundamenty starszej kamienicy 

murowanej, zapewne z XVII w., oraz starsze i młodsze od niej nawarstwienia kulturowe. Pier-

wsza z kamienic została wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach około 26 x 8,5 m, jako 

segment zabudowy pierzei zachodniej ul. Staromiejskiej. Szerokość ścian wspólnych z inny-

mi kamienicami wynosi od 40 cm w oficynie do 152 cm w pobliżu naroża południowego, 

natomiast ścian działowych- od 12 do 60 cm, z przewagą szerokości w granicach 46-52 cm. 

W kondygnacji piwnicznej znajdowało się 6 pomieszczeń: korytarz biegnący wzdłuż ściany 

północno-wschodniej, na 3/ 4 jej długości poczynając od ul. Staromiejskiej, cztery parnie-

szczenia usytuowane wzdłuż ściany południowo-zachodniej oraz jedno na przedłużeniu kory-

tarza. Fundamenty były posadowione na podsypce gliniastego piasku, która przykrywała star-

sze nawarstwienia średniowieczne i nowożytne, z wyjątkiem partii północno-zachodniej , gdzie 

dochodziły do poziomu piaszczystego calca. Ta część budynku pochodzi z ostatniej przebu-

dowy - do jej wzniesienia użyto cegieł produkowanych maszynowo i zaprawy cementowo-

wapiennej. Analogicme cegły i zaprawę stwierdzono w kilku innych partiach ścian, zarówno 

podłużnych, jak i działowych. Wskazuje to na co najmniej jedną przebudowę w latach 

30. XX w. Starsze partie fundamentów wykonane są z cegieł o wymiarach 29-30 x 13,5-15 x 

8-8,5 cm, układanych na zaprawie wapiennej. Relikty starszej kamienicy murowanej miały 

w rzucie poziomym kształt prostokąta o wymiarach około 6 x 5 m. Szerokość fundamentów 

kamiennych i kamienno-ceglanych dochodziła do 1,3 m, a zachowana wysokość nie przekra-

czała 1,5 m. Wykonano je z dużych kamieni polnych na zaprawie glinianej lub z kamieni 

i cegieł, również na zaprawie glinianej. Posadowione były na podsypce gliniastego piasku 

o miąższości od 50 do 70 cm. Od strony południowej znajdowało się najprawdopodobniej 

wejście, po którym pozostały dwa stopnie ceglane. Kamienicę wzniesiono i użytkowano za-

pewne w XVII w. Udokumentowano również istnienie nawarstwień kulturowych powsta-
łych od średniowiecza po schyłek XIX w. Znaleziono w nich dość liczny materiał ruchomy: 

przęśliki i ciężarki tkackie oraz ułamki naczyń glinianych średniowiecznych i nowożytnych. 

Badania zakończono . 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jana Michalskiego (ARHED, dr Jan 

Michalski, Warszawa-Milanówek, ul. Królewska 75). Prace prowadzono w wykopie 16/ 240, 

założonym na działce nr 240 na Targu Rybnym. 

Odsłonięto zarysy zabudowy istniejącej do II wojny światowej . Na obecnie wytyczonej 

działce o wymiarach około 9 x 25 m odkryto pozostałości dwóch budynków (każdy o szero-

kości 4,5 m i długości nie przekraczającej długości działki) . Ławy fundamentowe były wyko-

nane z kamieni, natomiast ściany piwnic z cegły, kamieni bądź surowca mieszanego. W ścia-

nach widoczne były ślady wielokrotnych przebudów, których chronologię będzie można 

określić po dokładniejszych badaniach - wstępnie stwierdzono, że nie widać tu elementów 

starszych niż XVIII w., poza jednym wyjątkiem. W części zachodniej skrajnego budynku od-

kopano zachowaną w całości i tylko częściowo zamuloną piwnicę, prawdopodobnie nowo-
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żytną. Poniżej posadzek obu budynków, mniej więcej w połowie ich długości, po linii pół

noc-południe przebiegał mur kamienny, wiązany zaprawą wapienną. Był on przewiązany 

z dolną, także kamienną, częścią fundamentu frontowej ściany skrajnego budynku. Wszyst

ko wskazuje na to, że mogą to być pozostałości zabudowy średniowiecznej. Pod ławami fun

damentowymi występowały niezbyt grube warstwy o charakterze niwelacyjnym, związane ze 

starszym osadnictwem. W nich oraz we wkopach fundamentowych znajdowano niezbyt licz.. 

ne zabytki ruchome. W budynku skrajnym, na murze średniowiecznym (?), znaleziono szkie

let zwierzęcia domowego, ale bez żadnego materiału datującego. 

Badania zakońqono. 
'l ,_ .- l l • ... ' • 

Ostróda, st. I, 

gm. loco, woj. olsztyńskie 

OŚWIĘCIM-Stare Miasto, 

gm. loco, 

woj. bielskie, 

AZP 103-49/-

Otorowo, st. 41, gm. Szamotuły, 

woj. poznańskie 

~ .. J_ - l - .:_, ,-

Ożarów Mazowiecki, st. II, 
gm. loco, woj. warszawskie 

patrz: późne średniowiecze 

miasto lokowane około 1272 r. 
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową sieci ciepłowniczej na terenie 

Starego Miasta, przeprowadzone przez mgr. Mariana Myszkę (Pracownia Archeologiczna Ma

rian Myszka, Kraków). Finansowane przez Zarząd Miasta Oświęcimia. Pierwszy sezon badań. 

Wykopy usytuowano we wschodniej części Rynku, na ul. Piastowskiej, Klasztornej i Jagiełły, 

najczęściej wzdłuż biegu jezdni. 

Stratygrafia terenu jest w znacznym stopniu zakłócona przez współczesne wkopy, głównie 

instalacyjne. Strop calca został osiągnięty tylko na Rynku, na głębokości 90-110 cm. Zwraca 

uwagę brak warstwy kulturowej z okresu późnośredniowiecznego, co, mając na uwadze me

trykę miasta, trudno na obecnym etapie badań wyjaśnić. Na Rynku nad calcem, na głęboko

ści około 70 cm, występowała warstwa kulturowa zawierająca ceramikę z XVI w. Wyżej, na 

Rynku oraz na ul. Piastowskiej i Klasztornej, znajdowała się nawierzchnia wykonana ze żwi

ru i otoczaków. Ponadto na ul. Jagiełły, na głębokości 90-100 cm, odkryto resztki nawierzch

ni z okresu nowożytnego, wykonanej z dyli drewnianych położonych na podłużnych belkach. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

_~.·;, •• -_·f .. ·~· ~~·_!.:'rt', • r:- -''J=.-r.,~r:···., .·-· \J ·.-·-- ... • 1 .11 -·~- , 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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Pelczyce, st. 2, 
gm. loco, woj. gorzowskie 

PEŁClYSKA, st. l, 

gm. Wartkowice, 

woj. sieradzkie, 

AZP 61-47/1 

patrz: wczesne średniowiecze 

domniemane wczesnośredniowieczne grodzisko stożkowate 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania w ramach programu badań weryfikacyjno-konserwatorskich grodzisk i kopców 

podworskich na terenie woj. sieradzkiego, przeprowadzone w dniach od 23 do 26 maja przez 

prof. dr. hab. Leszka Kajzera (Konserwator Zabytków Archeologicznych w Sieradzu). Finan

sowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań . Sporządzono plan sytuacyjno-wysokościowy sta

nowiska, wykonano 10 odwiertów ręcznym świdrem geologicznym po osi wschód-zachód, 

wyeksplorowano wykop sondażowy nr I (2 x 1,5 m) oraz zadokumentowano przekrój w zni

szczonej części obiektu. 

Nasyp, obecnie częściowo rozwieziony w partii zachodniej, którego średnica u podstawy 

wynosi około 40 m, a plateau nie przekracza 16 m (niegdyś większe), wypiętrzony jest na 

blisko 4,5 m i charakteryzuje się dość skromnymi skłonami. Stratygrafia jego jest nieskom

plikowana. Pod kilkunastocentymetrową warstwą próchnicy współczesnej znajduje się bru

natna próchnica przemieszana z piaskiem oraz piasek z próchnicą i drobnymi węglami drzew

nymi, o łącznej miąższości około 40 cm, które to warstwy można traktować jako poziom 

użytkowy obiektu, zalegający na pozbawionych już treści kulturowych, piaszczystych warstwach 

nasypowych (zróżnicowanych frakcyjnie i kolorystycznie), przykrywających grubym płaszczem 

próchnicę pierwotną (do około 4 m w partii kulminacyjnej). Niewielki zakres badań nie 



Petrykozy, st. 6, gm. Białaczów, 

woj. piotrkowskie 

Piotrków Trybunalski, st. 12 

Płock, PSM 52, 

pl. Narutowicza 

Polkowice-Stare Miasto 

kw. A, Bl i B2, 

gm. loco, woj. legnickie 
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POZEZDRZE, st. l, 
gm.loco, 

woj. suwalskie, 

AZP 16-74/-

PRZEDBÓRZ, st. 7, 

gm.loco, 

woj. piotrkowskie, 

AZP 81-55/9 
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pozwolił na uzyskanie przesłanek dotyczących funkcji nasypu, nie porwierdzono również 

sugerowanej wcześniej wczesnośredniowiecznej metryki obiektu. Znalezione w przypowierz.. 

ch ni owej warsrwie wykopu ułamki ceramiki naczyniowej (7 fragmentów), z wyjątkiem jednego 

"pradziejowego" (?) z poziomu nasypowego, wypalane były w atmosferze utleniającej i pre

zentują cechy typowe dla garncarsrwa nowożytnego. Nie dokumenrują one osadniczego uży
wania kopca, a raczej informują o wtórnych ingerencjach, być może związanych z funkcjono

waniem na tym terenie zabudowy jednodworczej, której tradycje kontynuuje istniejące 

gospodarsrwo. Definitywne rostrzygnięcie kwestii chronologiczno-funkcjonalnych stanowi

ska mogą przynieść jedynie badania wykopaliskowe o znacznie szerszym programie eksplora

cyjnym. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Sieradzu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz późne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

nowożytny warsztat garncarski (XVI-XIX w.) 
--

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Marka 

Łapo (Muzeum Kulrury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez Muzeum Kultury Lu

dowej w Węgorzewie i Urząd Gminy Pozezdrze. Pierwszy sezon badań. 

Badania podjęto po odkryciu fragmentów ceramiki nowożytnej w wykopie inwestycyj

nym. Odkryto jamę odpadkową warsztatu garncarskiego. Fragmenty naczyń ceramicznych 

miały cechy warsztatów wiejskiego i miejskiego. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

miasto nowożytne (XVII-XX w.) 

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku 

przez mgr. Aleksandra Andrzejewskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Pra

cownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej A. Andrzejewski, T. Grabarczyk). 

Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy sezon badań. 

Na działce położonej w strefie zabytkowej miasta, u zbiegu ul. Mostowej i Krakowskiej , wyko

nano 2 wykopy oraz nadzorowano karczunek rosnącej między nimi topoli. Łącznie przebada

no powierzchnię 100m2• 

Zgromadzono zbiór materiału ruchomego liczący 3068 zabytków, ujętych w 123 pozycje 

inwentarzowe. W wykopach zarejestrowano relikty fundamentów trzech budynków. Odkry

ty w wykopach I i n budynek datowano na XVII w., drugi - na przełom XVIII i XIX do 

przełomu XIX i XX w., trzeci, odkryty również w wykopie n, nastawiony na budynek nr 2, 

na początek XX w. Nawarsrwienia ziemne o charakterze niwelacyjnym związane są z porząd

kowaniem terenu po rozebraniu funkcjonujących tu budynków. Skromne pozostałości fun

damentów nie pozwalają na określenie rzutu budowli i ich funkcji. 
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1Przvstanki, st. 12 (GAZ 115), 
lgm. Szamotuły, woj. pornański 

l Pułtusk, al. Polonii 4, 
1woj. ciechanowskie 

1
RA.CIBÓRZStare Miasto, 

kościół dominikanek, 

gm.loco, 
woj. katowickie, 

AZP 101-40/-

· .•r - ' 
1 1 

:\· ,, 

RAJGRÓD, st. 61, 

ul. Szkolna 24, 
gm. loco, 
woj. łomżyńskie, 

AZP 25-82/115 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódu

kiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego". 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: późne średniowiecze 

prezbiterium kościoła i część podziemna z grobami (okres nowożytny) 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr. mgr. K. Kozłowską i J. Ćwikłę (Mu

zeum w Raciborzu). Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. Piąty sezon badań. 

Zakończono eksplorację grobów nr 4-7, 10 i 11. W grobie nr 4 odkryto złamany rytuał

nie żelazny miecz z przełomu XV i XVl w., w grobie nr 7 - pierścień złoty wysokiej próby 

oraz fragmenty kunsztownie wykonanych ubrań, w grobie nr 10- fragmenty różańca tkwią

cego w desce trumny, a w grobie nr 11 - kilka bardzo drobnych szpil brązowych. W grobie 

nr 6, w części zachodniej i północno-zachodniej, znajdowało się najwięcej szczątków ludu

kich, bardzo źle zachowanych, a ponadto gwoździe żelazne, kilka fragmentów żelaznego oku

da trumny (?), fragmenty drewna trumny, węgiel drzewny i ości ryb. Dno tego grobu, podo

bnie jak grobów nr 4, 5, 7, 8, 9, było wyłożone cegłą. Długość grobów wahała się od 200 do 

250 cm, szerokość od 50 do 175 cm. Wszystkie były wykonane z cegły palcówki i znajdowały 

się tuż pod posadzką barokową, z wyjątkiem grobu nr 7, którego sklepienie znajdowało się 

około 40 cm niżej. Odkryte w grobach szkielety były skierowane głową na zachód. W części 

wschodniej prezbiterium przebadano zawartość kulturową do calca, znajdującego się na głę

bokości około 200-210 cm. Od poziomu wylewki wapiennej z negatywami płyt kamiennych, 

który znajduje się na głębokości około 81 cm od obecnego poziomu, do calca wyodrębniono 

11 warstw kulturowych. Tuż pod wylewką znajdował się prawdopodobnie starszy poziom 

ceglany, którego ślady odsłonięto w różnych miejscach prezbiterium, około 18 cm niżej ryso

wał się pas spalenizny o grubości około 8-10 cm, a jeszcze około 8 cm niżej wystąpiła war

stwa gliny o miąższości do 10 cm. Poniewaź obserwowano ją na podobnym poziomie w róż

nych miejscach wykopu, prawdopodobnie mogła ona również stanowić poziom kościoła, 

w tym wypadku chyba najstarszy. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 do 31 maja przez 

mgr. mgr. Dorotę Nawrocką-Mazurek i Roberta Wojraszka ("TERRN' - Przedsiębiorstwo 

Konserwatorskie, s. c.). Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Rajgrodzie. Pierwszy 

sezon badań. Wytyczono 2 wykopy: lA (5 x 5 m) i l B (2 x 5 m). Łącznie przebadano 37,5 m2
• 

Pod współczesną warstwą próchniczą (do 70 cm) odsłonięto strop konstrukcji drewnia

nej (domu). Stwierdzono 3 fazy jego przebudowy: a) najstarsza, pochodząca z budowy- war

stwa 9, b) warstwa 6 z przebudowy, c) najmłodsza faza- warstwa 3. Na najstarszą fazę składa

ły się pale wbite pionowo w torf (warstwa 10) i zalegająca na nich warstwa zmurszałych de

sek. Przebudowa była związana z podmakaniem gruntu- na pale nałożono dwa duże kamie

nie, a na nie prostokątny legar, uzyskując w ten sposób poziom około 20 cm wyższy od po

przedniego. Do tej samej fazy zaliczyć można konstrukcję nośną podłogi oraz drewnianą 

piwniczkę, której trzy ściany zbudowane były z ciosanych belek, a jedna z drewnianej kłody. 

Najmłodsza faza zachowała się w bardzo złym stanie. Najbogatsze materiały zabytkowe (cera

mikę, szkło, kości, żużel) odkryto w wypełnisku piwniczki. Siedem monet, w tym trzy bardzo 

zniszczone, znaleziono w złożu wtórnym, i nie można przypisać ich do określonej warstwy. 

Najstarsza była boratynka bita w mennicy ujazdowskiej w latach 1659-1666, następnie 2 
grosze Augusta III (1755 r.) i szeląg Augusta lll (1752 r.). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Łomży. 

Badania nie będą kontynuowane. 



ROZN W, st. l, 

gro. Gródek n. Dunajcem, 

woj. nowosądeckie, 

AZP 108-64/1 

Ruda, st. 3/4/5/6, 

gro. Grudziądz, woj. toruńskie 

RUDKA, st. l, 
gro. Wierzchosławice, 

woj. tarnowskie, 

AZP 103-65/36 

RUMIA, st. 24, 

gm. loco, woj. gdańskie, 

AZP 7-42/-

zamek nowożytny 

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone przez mgr Barbarę Szybowicz (Biuro Studiów 

i Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej). 

Prowadzono prace badawcze przy systemie renesansowych umocnień zamku Czarnowskich. 

~"'',... ~ - '-, _. ~~ ~. - 'r.~ ' ' - ' --- - j_ ' ._~, ,,.. • , •! .·. -. •.•• . ' •' ,l ' ' ,' ' 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa nowożytnego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 28 do 29 października przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowski Zespół do Badań 

Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Zasięg stanowiska określony był na podstawie badań powierzchniowych prowadzonych 

w roku 1982. Badania tegoroczne objęły niewielki pas terenu leżący w strefie ochronnej 

autostrady, wyznaczający wschodnią granicę stanowiska. Założono 5 wykopów o łącznej po

wierzchni l ara. Wybór miejsca ich wytyczenia nie był ograniczony. 

Warstwę nadkładu stanowiła mada koloru ciemnobrunamego, sięgająca grubości 45 cm. 

Utwór zalegający pod humusem był do niego bardzo zbliżony- dopiero od głębokości 60-

70 cm różnica była znacząca. W nawarstwieniach pojawił się żwir, często w postaci niewiel

kich otoczaków. W wykopach nie znaleziono zabytków archeologicznych, wydaje się więc, że 

należy przesunąć wschodnią granicę stanowiska poza obszar objęty strefą ochronną autostrady. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarz przykościelny (okres nowożytny} 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. Miro

sława Fudzińskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez Urząd Miasta 

w Rumi. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 120m2
• 

Odsłonięto trumny i pochówki beztrumienne (?). Znaleziono monety, fragmenty cera

miki i szkła oraz dewocjonalia (krzyżyki i medaliki). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Pomorania Antiqua". 
-- -'-'--'L' •,- ~~~·...__;:!l~··_ l.';;;, J',, l·~ ..... - ·•' .·• .' r '•' ~~~~- - ... - ,' •,,'~• ,l-j, 

Sąspów, st. 18, 

gm. Jerzmanowice-Przeginia, 

woj. krakowskie 

Sędzin Drugi, st. 23, 
gro. Zakrzewo, woj. włocławskie 

SĘKOWICE, st. 11, 

gm. Gubin, 

woj. zielonogórskie, 

AZP 62-06/13 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

nowożytne założenie obronne typu "wieża na kopcu" (XV/XVI w.) 

Rozpoznawcze badania sondażowe, przeprowadzone w dniach od 24 lipca do 28 sierpnia 

przez dr. Jarosława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej 

Górze z siedzibą w Świdnicy), z udziałem mgr mgr Małgorzaty Lewczuk, Krzysztofa Garbacza 

i Roberta Lemińskiego. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 

w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Pierwszy sezon badań. Założono 2 wykopy: l- o po

wierzchni 24m2, głębokości około 3m, II- o powierzchni 6m2
, głębokości około 2m. Łącz

nie przebadano 30m2• 

Stożkowaty kopiec z ceglaną wieżą na szczycie ma około 4 m wysokości, średnicy u pod

stawy około 60 m, a u góry 50 m. Wieża, z licznymi przebudowami, zachowana jest do wyso

kości 4,34 m, u podstawy ma wymiary 9,25 x 8,55 m. Obok znajdował się XIXwieczny dwór, 

rozebrany w łatach 90. na materiał budowlany, a 30 m na wschód zlokalizowany jest budy

nek gospodarczy, obecnie w ruinie. Całość tworzyła folwark. W wykopie I osiągnięto pia

szczysty calec i ławę fundamentową wieży, znajdującą się na poziomie podsiąkania wody z fo

sy. W wykopie II osiągnięto calec i ławę muru kamienno-ceglanego, przylegającego do wieży 

od strony wschodniej. W zaprawie wapiennej muru, na głębokości około 90 cm licząc od 
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obecnej powierzchni, znaleziono fenig miasta Zgorzelca z 2 połowy XV w. W obu wykopach 

zinwentaryzowano liczne układy różnych murów kamienno-ceglanych, pochodzących zapew

ne z różnego rodzaju i w różnym czasie wznoszonych przybudówek wieży, których charakter 

jak na razie nie jest możliwy do zdefiniowania. Uzyskany materiał ceramiczny jest silnie 

rozdrobniony. W sumie zewidencjonowano ponad 1000 większych ułamków ceramiki, ponad 

1100 fragmentów kafli garnkowych, około 700 ułamków kafli płytowych (renesansowych, 

barokowych i współczesnych), ułamki dachówek, fragmenty rur piecowych, szkła {głównie 

okiennego), gwoździe, haki żelazne, kłódkę żelazną, przepalone fragmenty przedmiotów brą

zowych i żelaznych oraz kości zwierzęce. Z bruku dawnego podjazdu wyeksplorowano 5 go

tyckich ceglanych kształtek, co może świadczyć o dużo wcześniejszych korzeniach osadni

czych budynku. Analizowana ceramika nie potwierdza jednak tej tezy: 20% zbioru stanowią 

różnego rodzaju kamionki, 39% ceramika kremowożółta, 31% ceglastoczerwona, 4% późna 
stalowoszara, 6% inna, w tym współczesna. Zbiór zatem nie może być datowany wcześniej 

niż na przełom XV i XVI w. 
'"J~ ' - - l- :-,, ~-,o-:-.-, ---.-l - ·,,.- ·.-' l • 

Skibice, st. l, 
gro. Grabowiec, woj. zamojskie 

Służewo, st. 28, 
gm. Aleksandrów Kujawski, 

woj. włodawskie 

Sochaczew, 
ul. Warszawska 5, st. 13, 
gm. loco, woj. skierniewickie 

SOSNOWIECSIELEC, 
Zamek Sielecki, 
gm./oco, 

woj . katowickie, 

AZP 98-48/-

patrz: neolit 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

zamek nowożytny (XVII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w związku z planowanym remontem zamku 

przez mgr Teresę Kosmalę. Finansowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 

w Sosnowcu. Pierwszy sezon badań. Wykonano 5 wykopów o łącznej powierzchni 0,52 ara 

na dziedzińcu zamkowym i 5 wykopów o łącznej powierzchni l ara przylegających do ściany 

zachodniej części pałacowej zamku. W sumie przebadano powierzchnię 1,52 ara. 

Zamek datowany jest tablicą inskrypcyjną na łata dwudzieste XVII w. Źródła pisane po

świadczają funkcjonowanie dworu w Sielcu w 1403, a w 1430 r. fortałicjum Sielec. 

Na całość zachowanego założenia składają się następujące elementy: pałac w skrzydle 

zachodnim -jednopiętrowy, podpiwniczony; dwa skrzydła boczne zamykające od północy 

i południa kwadratowy dziedziniec, tworzące rodzaj ganków komunikacyjnych; dwie naroż

nikowe baszty - północno-wschodnia i południowo-wschodnia. Celem badań było określe

nie chronologii obiektu, odczytanie jego pierwotnego planu oraz zbadanie nawarstwień ziem

nych na zewnątrz budowli, założenie wykopów archeologicznych w piwnicach zamku nie 

było bowiem w tym sezonie możliwe. Istotne było także sprawdzenie czy murowany zamek 

nie został ulokowany w miejscu starszej budowli. W związku z tym, że obiekt był użytkowany, 

a także przeszedł gruntowny remont w latach 1978-1979, w tym remont instalacji liniowych, 

ogromna część powierzchni wokół obiektu została zniszczona. Wykonano wtedy także izolacje 

pionowe murów fundamentowych do głębokości 1,60 m, niszcząc warstwy kulturowe. W tej 

trudnej sytuacji dokonano następujących ustaleń: 

obiekt pierwotnie posiadał skrzydło wschodnie, po którym zachowały się mury fun

damentowe i zasypisko piwnic, 

stwierdzono występowanie warstw kulturowych datowanych na XIV -XV w. w wyko

pie usytuowanym przy ścianie wschodniej części pałacowej zamku, związanych z budową czę

ści pałacowej, 

ściany fundamentowe ganków komunikacyjnych i ściany skrzydła zachodniego (pa

łac), rozpoznane od strony dziedzińca, zbudowano różną techniką, fundamenty ganków są 

młodsze, 

- rozpoznano mury fundamentowe zamurowanych wejść od strony dziedzińca do skrzydeł 

północnego i południowego, usytuowanych odmiennie od funkcjonujących obecnie, 



SPYTKOWICE, 
Zamek, st. 41, 
gm. loco, 
woj. bielskie, 

AZP 103-52/-

STAWIEC, st. l, 
gm. Lubanie, 

woj. włocławskie, 

AZP 46-46/23 

- przy zachodniej ścianie części pałacowej obiektu, obok wejścia do piwnic, stwierdzo

no występowanie śladów urządzeń wodnych (murki, instalacje) z XVII i XVIII w., związanych 
z funkcjonującym tu stawem lub fosą, 

- w fosie (stawie) rozpoznano warstwy związane z porządkowaniem obiektu po pożarze 

z 1824 r., udokumentowanym źródłami pisanymi. 

Datowanie części pałacowej obiektu wymaga potwierdzenia poprzez przeprowadzenie 
badań we wnętrzach piwnic i na dziedzińcu obiektu. Badania będą kontynuowane. 

zamek nowożytny {XVI-XVII w.) 

Nadzór archeologiczny wykopu budowlanego na dziedzińcu zamkowym, przeprowadzo

ny przez mgr. Mariana Myszkę (Pracownia Archeologiczna, M. Myszka, Kraków), z udziałem 

mgr inż . arch. Marii Bicz-Suknarowskiej. Finansowane przez Archiwum Państwowe w Kra

kowie. Dziewiętnasry sezon badań. Wykop, usytuowany wzdłuż muru kurtynowego zamyka

jącego założenie od północy, miał powierzchnię około 50m2• 

Wykop przecinał nasypy gruzowe z XIX i XX w. o miąższości ponad 3 m, a rylko na nie

wielkiej przestrzeni nasypy gliniaste z XVII w. Nie osiągnięto stropu calca ani żadnego poziomu 

użytkowego (stratygrafia stanowiska jest jednak dobrze rozpoznana w wyniku systemarycz

nych badań wykopaliskowych w łatach 70.). Pod nasypami odkryto reiikry nieznanej budowli, 

dostawionej do muru kurtynowego, którego chronologię określa się na XVII w. Odsłonięto 

fragmenry murów kamienno-ceglanych o grubości 1,2 m, które miały od strony zewnętrznej 

odsadzki szerokości 30-35 cm, stanowiące oparcie dla sklepienia. Zakres i charakrer prze

prowadzonych badań nie pozwala na sprecyzowanie planu, funkcji i chronologii odkrytej 

budowli. Zebrano ułamki naczyń i kafli z XVII-XVIII w. oraz fragmenry kamiennych detali 

architektonicznych. 

Materiały pozostawiono w zamku w Spytkowicach. Badania zostały zakończone. 
1 l _ • , - -• • _L-. 11 , _: 
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osada grupy brzesko-kujawskiej kulrury lendzielsko-polgarskiej (neolit) 

osada kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu- okres halsztacki C) 

cmentarzysko kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu - okres halsztacki C) 

osada kułtury przewarsklej (środkowy i późny okres przedrzymski) 

dwór staropolski {XVli-XVIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego, prze

prowadzone w sierpniu i wrześniu przez dr Aldonę Andrzejewską (Insrytut Archeologii Uni

wersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi). 

Finansowane przez EuRoPol Gaz SA Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2470 m2• 

Warstwa humusu osiągała miąższość od 10 do 35 cm. Pod nią w części zachodniej (odcin

ki 1-7) i wschodniej (odcinki 14-19) wykopu znajdowała się caleowa glina morenowa, w którą 

zagłębione były obiekry pradziejowe i nowożytne. W obrębie odcinków 8-12, poniżej humu

su, natrafiono na relikt warstwy nowożytnej o miąższości od 5 do 30 cm. Z rym poziomem 

osadniczym, datowanym na XVII i XVIII w., związane są 53 obiekry, w rym budynki dwor
skie, piwniczka, kuchnia dworska, chałupa, budynek gospodarczy, paleniska, piece kopuło

we, wędzarnie, doły śmiemiskowe i negarywy słupów. W obrębie odcinków 13 i 14 wyeksplo

rowano częściowo podwalinę prawdopodobnie drewnianego dworu (obiekt 1): cały odcinek 
ściany północnej (8,6 m), fragment ściany zachodniej (10,6 m) oraz narożniki północno
zachodni i północno-wschodni. Podwalina zbudowana była z jednej warstwy głazów o śred

nicy około 60-80 cm i stanowiła pozostałość niepodpiwniczonego, dwutraktowego budyn

ku. Przy ścianie zachodniej znajdowała się niewielka piwniczka (obiekt 3), a pod traktem 

zachodnim piwnica ceglana (obiekt 4). Odkryto częściowo 2 pomieszczenia szerokości 2,4 m, 

przykryte kolebkowo. Grubość murów posadowionych na jednej warstwie kamieni łączo

nych zaprawą wapienną i gliną, wznoszonych od strony wewnętrznej pomieszczeń, wynosiła 

około 54 m, wysokość do nasady sklepienia l m, długość odsłoniętej w całości zewnętrznej 

ściany północnej- 6,44 m. W pierwszym pomieszczeniu znajdował się ceglany podest scho

dów wiodących na I kondygnację, do drugiego prowadziło przejście, zachowane w postaci 

węgaru drzwiowego. W odległości około 9 m na zachód od dworu odkryto drewnianą kuch

nię dworską z piecem kopułowym zagłębionym w podłoże (na ruszcie i pod nim zachowało 

się kilkadziesiąt naczyń - interesujący zbiór form używanych w rym okresie). Pozyskany 
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STERKOWIEC, st. 5, 
gm. Bnesko, 
woj. tarnowskie, 

AZP 104-63/37 

Stodzew, st. l, 
gm. T rojanów, woj. siedleckie 

Stołpie, st. l, 
gm. Chełm, woj. chełmskie 

Sulejów, opactwo cysterskie, 

gm. loco, woj. piotrkowskie 

Szarów, st. 4, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie 

- - - - --------, 

z warstw i obiektów materiał nowożymy to 700 fragmentów naczyń glinianych, ceramika 

budowlana (cegly, dachówki, płytki posadzkowe), kafle piecowe, szkło okienne taflowe, gwoź,. 

dzie, szkło naczyniowe (butelki, szklanice) oraz kości zwierzęce. Zastanawiająca jest wśród 

naczyń przewaga form wypalanych w atmosferze redukcyjnej, charakterystycznych dla późne

go średniowiecza, oraz znaczny procent czerwonawych i gliniastych, wypalanych w zaawanso

wanej technice utleniającej, bez polewy i z polewą, oraz malowanych w poziome pasy. W ob

rębie odcinków 8-10 odsłonięto pzostałości warstwy o miąższości 3-15 cm, związanej z osad

nictwem przeworskim, datowanym na środkowy i późny okres przedrzymski. Odkryto 21 

obiektów tej kultury: piec kopułowy, jamy zasobowe (w rzucie koliste lub prostokątne, często 

o pionowych ścianach), paleniska o konstrukcji kamiennej i dołki posłupowe; nie odkryto 

zabudowy mieszkalnej . Z warstwy i obiektów pozyskano 743 ułamki naczyń glinianych, wśród 

których zarejestrowano charakterystyczne formy baniaste i dwustożkowate, o silnie faceto

wanej krawędzi, z przewężonymi, iksowatymi uchami; misy z odgiętym na zewnątrz brzegiem; 

małe kubki z uchami i naczynia zasobowe o chropowaconej, obmazywanej powierzchni bar

wy jasnobrązowej. Odsłonięto 34 obiekty kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu 

halsztackiego C - groby jamowe, grób popielnicowy, paleniska i dołki posłupowe. Wydoby

to z nich 748 ułamków ceramiki (kubki z jednym uchem ornamentowane poziomymi żłob

kami lub bez ornamentyki, misy o rozchylonych, prostych krawędziach, chropowacone, ba

niaste garnki z prosto uformowanymi brzegami, amfory z prostymi, cylindrycznymi szyjkami 

lub lekko zachylonymi do wnętrza, misy z wychylonymi brzegami i jednym lub dwoma ucha

mi) oraz sporadycznie narzędzia krzemienne. W części zachodniej badanego obszaru natra

fiono na ślady osadnicze grupy brzesko-kujawskiej z neolitu środkowego: zagłębioną w pod

łoże chałupę (3 x 5 m) z paleniskiem w środku, paleniska i jamy zasobowe. W wypełnisku 

chałupy znaleziono 398 fragmentów naczyń wykonanych z gliny schudzanej domieszką ka

miennego tłucznia (m.in. charakterystycznych mis o ostro zaznaczonym załomie brzuśca, zdo

bionym guzkami i nakłuciami pod krawędzią, baniastych garnków z uchami lub imitującymi 

je plastycznymi guzkami), rogową motykę, kamienną siekierkę, narzędzia krzemienne, figur

kę zwierzęcą z piaskowca, przęślik gliniany. Z pozostałych obiektów wydobyto 221 fragmen

tów naczyń i 82 zabytki krzemienne (wióry, odłupki, odpady produkcyjne). Odkryto również 

76 obiektów (51 dołków posłupowych , paleniska i jamy zasobowe), których datowanie jest 

niemożliwe, ze względu na brak materiału zabytkowego w wypełniskach. Niektóre dołki tworzą 

układy regularne, które można wiązać z reliktami zabudowy mieszkalnej lub gospodarczej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego . 

ślady osadnictwa nowożymego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
w dniach od 20 do 21 października przez mgr. Marka C werscha (Krakowski Zespół do Badań 

Autostrad}. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni l ara. 

Grubość warstwy ornej wynosiła 25-30 cm (brunatna, spiaszczona glina), pod nią zalegał 

rudawy piasek. Wykopy były całkowicie jałowe. Istnienie stanowiska Sterkowiec 5 jest wątpliwe. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 
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patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: neolit 



SZClYlNO, st. I 

ul. l-go Maja, wykop 6, 
gm. loco, woj. olsztyńskie, 

AZP 28-66/-

SZClYTNO, st. III 

Bartna Strona, 

wykopy l b-l e, 
gm.loco, 

woj olsztyńskie, 

AZP 28-66/-

Szprotawa-Zaneae, st. 4, 
gro. Szprotawa, 

woj. zielonogórskie 

Szynych, st. 12, 
gro. Grudziądz, woj. toruńskie 

Świdnica, ul. Bohaterów Getta, 

gro. loco, woj. wałbrzyskie 

Świdnica, ul. Pułaskiego, 
gro. loco, woj. wałbrzyskie 

Świdnica, ul. Spółdzielcza 33, 
gm. loco, woj. wałbrzyskie 

Świerklaniec, st. 2, 
gm. loco, woj. katowickie 

l - , - ,-

1 ' l ~ ' ... l 

Tamów-Stare Miasto, st. 14 

miasto nowożytne 

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finansowane przez 

inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię 55 m2• 

l ,• ' 
11 

' - ·- )
1 

- ' -' l l • 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XIX w.) 

Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi, przeprowadzone w okresie od 22 czer

wca do 30 listopada przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez 

Urząd Miejski w Szczytnie. Drugi sezon badań. Nadzorem objęto odcinek około 1180 m. Wy

kopy oznaczono numerami od l b (kontynuacja wykopów la i l b z 1995 r.) do le. 

Stwierdzono głównie nawarstwienia zasypiskowe i caleowe (geologiczne). W obrębie wy

kopu lb wystąpiły jedynie fragmentarycznie warstwy przemieszane nowożytne, natomiast 

w wykopie l d, na północ od wykopu głównego, odsłonięto warstwę zasypiskową z materia

łem średniowiecznym. Fragment nawarstwień niezakłóconych udało się uchwycić tylko w wy

kopie l e. Ogólnie potwierdzono jednak obecność w tym rejonie osadnictwa od średniowie

cza do czasów nowożytnych. Stwierdzono, że osadnictwo średniowieczne i wczesnonowożyt

ne musiało się koncentrować nieco dalej w kierunku północnym i północno-zachodnim, 

o czym świadczą XVII- i XVIII -wieczne mapy i plany, z których wynika, że brzeg jeziora w ob

rębie nadzorowanego terenu dochodził prawdopodobnie niemal do obecnej południowej 

krawędzi ul. Bartna Strona, co jest wyraźnie widoczne w wykopie l e. Osadnictwo w kierun

ku zachodnim i południowo-zachodnim (odcinek II wykopu) zaczęło się zapewne rozwijać 

w końcu XVIII i na początku XIX w., co zdaje się potwierdzać nieliczny materiał zabytkowy 

pozyskany z wykopu l b. Tak więc można twierdzić, że osadnictwo średniowieczne koncen

trowało się głównie w rejonie Bartnej Strony A (na wschód od obecnej ul. Mickiewicza) 

i Bartnej Strony B (na zachód od ul. Mickiewicza), ale tylko do okolic nasady obecnego 

półwyspu (dawnej wyspy) Na uwagę zasługuje również fakt, że zabudowa średniowieczna i wczes

nonowożytna w rejonie Bartnej Strony była, w przeciwieństwie do obecnej, stosunkowo luź

na, a niektóre działki były wręcz niezabudowane. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 

dokumentacja również w PSOZ w Olsztynie. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: późne średniowiecze 
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patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 
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Tomice, gm. Góra Kalwaria, 

woj. warszawskie patrz: wczesna epoka brązu 

>z 
l
>
·N 
o 
~ o 
z 
V) 
w 

"" ~ o 

313 



~ 
N 
~ 
-' w 
·N 

~ 
:><: 
o 
a.. 
w 

314 

TROPIE, st. l, 
gm. Gródek n. Dunajcem, 

woj. nowosądeckie, 

AZP 108-63/1 

Trzemesz:no 

kościół nowożytny (XIX w.) 

Badania ratownicze, przeprowadzone przez mgr mgr Barbarę Szybowicz i Barbarę Chu
dzińską (Biuro Studiów i Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej). 

Prace objęly dziedziniec kościoła św. Świerada, po jego zapadnięciu się. Przebadano kryp
ty z drugiej połowy XIX w., m.in. z trumną chłopca 10-12-letniego, metalowymi krzyżykami, 

klamrą do pasa i butami z cholewami. 

patrz: późne średniowiecze 
1 -

1 1 
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Unierzyi, st. 2, 

gm. Strzegowo-Osada, 

woj. ciechanowskie 

WADOWICE, st. 3, 
gm.loco, 
woj. bielskie, 

AZP 106-52/-

WARSZAWA..Stare Miasto 
Skarpa Staromiejska, 

AZP 56-66/-

patrz: wczesna epoka brązu 

miasto nowożytne (lokowane w X:V w.) 

Badania sondażowe, przeprowadzone przez mgr. Mariana Myszkę (Pracownia Archeolo

giczna, M. Myszka, Kraków). Finansowane przez Zarząd Miasta Wadowic. Pierwszy sezon 

badań. Przebadano powierzchnię 65 m1. 

We wschodniej części Rynku odsłonięto kamienne fundamenty domu drewnianego, usy

tuowanego w obrębie nieistniejącego wschodniego kwartału zabudowy przyrynkowej. Byly 

to resztki murów grubości 60-90 cm, zbudowanych z otoczaków, częściowo z kamienia łama

nego, łączonych żółtą gliną. Dom został wzniesiony w l połowie XVII w., zniszczeniu uległ 

podczas pożaru miasta w 1726 r. Odbudowany po pożarze budynek rozebrano na początku 

XIX w., a piwnice zasypano. W wykopie w południowej części Rynku nie stwierdzono istot

nych zmian w przebiegu zabudowy. Na Rynku nie natrafiono na nawarstwienia z okresu 

późnośredniowiecznego i nowożytnego sprzed XIX w. (zostaly one usunięte podczas prac 

modernizacyjnych na początku XX w.). Bezpośrednio na calcu zalegała warstwa ubitego żwi

ru, która stanowiła nawierzchnię Rynku z l połowy XIX w. Badania we wschodniej części 

miasta nie potwierdzily istnienia umocnień obronnych. Najstarsze warstwy (nasypy) w tym 

rejonie powstaly około połowy XIX w. Pierwotnie był tu stromy stok nad dawnym korytem 

Skawy, który uniemożliwiał powstanie zabudowy. Potem nastąpiła niwelacja terenu i wznie

sienie budynków murowanych oraz kamiennych murów oporowych wzdłuż granic posesji. 

Na nieliczne zabytki ruchome znalezione w wykopach składają się: ułamki naczyń i kafli 

z XVII-XX w., fragmenty naczyń szklanych z X:Vll w i kilka monet (w tym szóstak Zygmunta 

III i kreutzery Franciszka II). 

Materialy przechowywane są w Muzeum w Wadowicach. Badania zakończono. 

miasto nowożytne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w miesiącach od maja do lipca przez mgr. Macieja 

Czarneckiego (Pracownia Archeologii Krajobrazu "Skarpa", Warszawa) przy współpracy mgr. 
Włodzimierza Peli (Muzeum Historyczne w Warszawie) i dr Marii Lewickiej-Cempa (Foli

technika Warszawska). Finansowane przez Zarząd Domów Komunalnych Warszawa Śród
mieście. Otworzono 30 odkrywek geotechnicznych przy fundamentach budynków na zbo
czu, tuż nad zboczem i tuż poniżej zbocza, na odcinku pomiędzy Pałacem Ślubów i ulicą 
Mostową (łączna powierzchnia wykopów około 120 m1) oraz wykonano około 100 wierceń 

(w tym 30 w odkrywkach). 

Spośród wyników rozpoznania gruntaznawczego dla archeologii Starówki najistotniejsze 

było: 

l. dość szczegółowe uchwycenie stropu gruntów naturalnych w strefie zbocza i około

zboczowej; na podstawie tegorocznych badań oraz badań autora z łat 1983-1986 i wierceń 

archiwalnych wykonanych w ciągu stu lat została opracowana mapa warstwicowa stropu na

turalnego podłoża Skarpy (zbocza naturalnego) pomiędzy ul. Grodzką i ul. Mostową, 

2. częściowe uchwycenie młodych nasypów na północnym obrzeżeniu Gnojnej Góry, 

w obrębie murów oporowych (np. na dziedzińcu posesji Brzozowa 6/ 8 w stropowych warstwach 

znaleziono ceramikę x:YI-XVII-wieczną, a na głębokości 3 m fajanse z przełomu XIX-XX w. 

Materialy i dokumentacja przechowywane są w Dziale Archeologii Muzeum Historycz

nego w Warszawie. Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Mazowsze". 



Wierzyce, st. 11, 

WŁOCłAWEK-Stare Miasto, 
ul. Matebudy 15-Tumska 8, st. 3, 

AZP 47-48/-

Wojnicz, st. l, 

gm. loco, woj. tarnowskie 
l~- - ,• '•, l_. - - 1' t~. 

Wola Bachorna, st. 4, 

gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

Wrocław-Mokra, st. l 

Wrocław.Qłbin, 

ul. Jedności Narodowej 

Wrocław-Stare Miasto 

WROCłAW, 

ul. Drobnera, st. l, 

AZP 80-28/-

Wrocław, ul. Piłsudskiego 

WROCłAW, 

ul. Piłsudskiego 13, 

AZP 80-28/-

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

miasto nowożytne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Leszka Wojdę (Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego). Dziesiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 24m2, o łącznej 

kubaturze 60m3. 

Zinwentaryzowano 967 zabytków, w tej liczbie: 395 fragmentów ceramiki naczyniowej, 

74 fragmenty kafli piecowych, 41 fragmentów szkła, 18 fragmentów przedmiotów metalo

wych i 44 fragmenty kości zwierzęcych. Prace prowadzone na miejskiej działce odsłoniły 

ślady zabudowy z XVIII-XX w. Badania będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 
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patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

osada otwarta, przedmieście (okres nowożytny) 

Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzór nad pracami przygotowawczymi plac budowy 

hotelu "Park", przeprowadzone w miesiącach od lipca do sierpnia przez dr. dr. Andrzeja Mierz

wińskiego, Sławomira Moździocha, mgr Lidię Nowacką (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk). Finansowane przez Best Eastern Plaza Hotels, sp. z o.o. Pierwszy sezon badań. 

Nieznaczna głębokość wykopów przygotowujących plac budowy zadecydowała, że udało 

się uchwycić ograniczoną sekwencję warstw, głównie związanych z zabudową o charakterze 

późnonowożyTnym i współczesną, wzdłuż dawnego biegu Mathiasstral3e. Tylko na placu bu

dowy hotelu uchwycono sekwencję górnych nawarstwień na zapleczu dawnej zabudowy. Sto

sunkowo późnej chronologii nawarstwień nie przeczy obecność nielicznej ceramiki późno

średniowiecznej, zalegającej na wtórnym złożu w warstwach rozbiórkowych i niwelacyjnych. 

Ze wszystkich obserwowanych wykopów uzyskano wyjątkowo ubogi ruchomy materiał zabyt

kowy, bo reprezentowany zaledwie przez 58 fragmentów ceramiki naczyniowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym - Oddział 

Muzeum Miejskiego we Wrocławiu . Wyniki badań zostaną opublikowane w "Silesia Antiqua". 

Badania będą kontynuowane. 

miasto nowożytne {XIX-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 do 29 października 

przez mgr. Karola Bykowskiego (AKME Zdzisław Wiśniewski). Finansowane przez ASCOPOL 

sp. z o.o. Przebadano powierzchnię 1100 m2
• 

Ustalono, że obecny poziom użytkowy jest około 90 cm wyżej niż w roku 1945. Calec 

w tej części Wrocławia znajduje się na głębokości 115,9-116,05 m n.p.m. W zasypisku wyko

pu fundamentowego jednego z budynków znaleziono ceramikę z XIX i XX w. oraz część 

zastawy kuchennej w postaci sztućców produkowanych na terenie dzisiejszej Saksonii. 
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Wrocław, ul. Św. Antoniego, 

ul. Kazimierza Wielkiego 

Wrocław, uL Świdnicka 18 i 20 

ZALESIE-"Okopek", 
gm. Wilkołaz, 

woj. lubelskie, 

AZP 82-78/-

Zamorze, st. 16, 

gm. Pniewy, woj. poznańskie 

Zienki, st. l, 
gm. Sosnowica, woj. chełmskie 

Żagań, st. 29, 

gm. loco, woj. zielonogórskie 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w ASCOPOL sp. z o.o., AI<ME Zdzisław 

Wiśniewski, PSOZ we Wrocławiu, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. Badania nie 

będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

fortalicjuro nowożytne (XVII w.) 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone przez dr hab. Irenę Kutyłowską ("Lu

belnia". Usługi Archeologiczne). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Na maj

danie i północnym zboczu, na osi południe-północ, założono 2 wykopy szerokości 2,5 m 

i łącznej długości 25 m. Dodatkowy wykop (2 x 7 m) zlokalizowano w północno-wschodnim 

narożniku "Okopka", przy wejściu na majdan. Łącznie przebadano powierzchnię 76,5 m2• 

Teren zajęty przez "Okopek" ma kształt prostokąta o wymiarach 38 x 18 m. Od strony 

wschodniej i południowej obronnym czyniły go pionowe zbocza wysoczyzny (względna wyso

kość do 15 m), od strony zachodniej brak jest czytelnych w terenie elementów obronnych, od 

strony północnej znajduje się naturalny wąwóz szerokości około 25 m i głębokości 2,5-3 m. 

Na południowym zboczu wąwozu zachowały się ślady nasypu ziemnego wysokości do 0,5 m. 

Stwierdzono, że pierwotnie nie było wjazdu na majdan w tym miejscu, gdzie obecnie - od

słonięto tam relikty sztucznych umocnień, stwierdzonych również wzdłuż północnej strony 

"Okopka". Stanowił je suchy rów-fosa szerokości około 3 m i głębokości 0,6 m, przekopany 

w zboczu naturalnego wąwozu. Uzyskaną ziemią obsypano dołem konstrukcje drewniane 

umieszczone ponad rowem-fosą na południowej krawędzi wąwozu. Miały one charakter par

kanu z bali grubości około 20 cm, układanych poziomo między dwoma pionowymi słupami. 

Słupy rozmieszczane były na odległość wymuszoną długością belek, większą niż 2m. Na maj

danie nie stwierdzono reliktów drewnianej czy też murowanej zabudowy, a z nikłej warstwy 

kulturowej uzyskano materiały z XVII w. (kilka ułamków naczyń i fragment szklanego pu

charka). Parkan obronny "Okopka" został spalony i obiekt przestał być użytkowany najpew

niej jeszcze w XVII w., na co wskazuje jama odpadkowa z ceramiką datowaną na XVIII w., 

wykopana w zasypanym wcześniej rowie-fosie. "O kopek" nie był grodziskiem wczesnośrednio

wiecznym, lecz niewielkim fortalicjum, najpewniej niezamieszkałym, wzniesionym w doraź

nej potrzebie lub jako rodzaj bastionu przy większych zabudowaniach folwarcznych, usytuo
wanych po stronie zachodniej (dziś znajdują się tam budynki gospodarcze). Będąc częścią 

składową folwarku, pełnił funkcje bardziej prestiżowe niż obronne, jako jeden z przeżywają

cych się już w czasach nowożytnych wariantów średniowiecznego, drewniano-ziemnego ob

wodu obronnego. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Lublinie, dokumentacja u Wo

jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w ,,Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: późne średniowiecze 



INDEKS 

Zamieszczone dane: miejscowość, numer stanowiska, w obrębie miejscowości, gmina, województwo, okres, strona 

Oznaczenia okresów: 
P -paleolit 
M -mezolit 
N -neolit 
WEB - wczesna epoka brązu 
ŚPEB - środkowa i późna epoka brązu 
WEŻ - wczesna epoka żelaza 

A 

MOPR-OR 

WŚ 
PŚ 
NŻ 

- młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

- wczesne średniowiecze 
- późne średniowiecze 

- okres nowożytny 

ALEKSANDROWlCE, st. 5, gm. Zabierzów, woj. krakowskie, AZP 102-55/ 5 -N ....................... ............................... ... ........ 27 
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, st. lA, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 65-50/2- M ................................... .. .................... .... .. ....... 19 
ANNOPOL, st. l, gm. Szczawiu Kościelny, woj. płockie, AZP 53-53/ 100- N ......... .... ..................... ....................... ............... 28 
ANTONIEW, st. l, gm.Nowa Sucha, woj. skierniewickie, AZP 57-58/ 9- MOPR-OR ....................... ................................ 148 

B 
BABI DÓłrBORCZ, st. 2, gm. Somonino, woj. gdańskie, AZP 13-40/ 51 - MOPR-OR ...................................................... 148 
BABOROWO, st. 22, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-25/ -- MOPR-OR ..... ... ......... .... ... ......... ......... ...... ..... .... .. 149 
BACHORZA, st. l i 2 (GAZ 88, 88a, 89), gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/3-4- MOPR-OR ........................ .149 
BACHÓRZ, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/ 16- ŚPEB .............................................................................. 92 
BARToszycE, st. l (ul. Starzyńskiego), wykop 4, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 14-64/- - PŚ ............ ... ......................... 247 
BĄKOWO, st. l, gm. Wyrzysk, woj pilskie, AZP 37-31/1 - WEB ............... ....... ................................ ...................................... 82 
BĄKOWO, st. 3, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/3- ŚPEB ............................................. ....... ... ............. .. .................... 93 
BĘDZIN-Góra Zamkowa, st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 97-48/ 15- WŚ ........................ .. .. ....................................... 199 
BĘDZIN-Grodziec, st. l, gm. loco, woj. katowickie, AZP 96-48/ 3- WŚ ............................ ................................................... 199 
BIAŁA, st. A i B, gm. loco, woj. opolskie, AZP 96-34/ -, 95-34/ - -N ............... ............... ...... ............................................... 28 
BIAŁKA, st. 2, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 54-52/ 106- N ... ................................. ... ......... ... ..... ............ ... ...... 28 
BIAŁKA, st. 3, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 54-52/101- ŚPEB .. .. ............ ..... .... .. ..................................... ..... .. 93 
BIELAWA, st. 12, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 88-25/ 21 - M ..... ............................ ........ ............... .. ....................... ...... .... 20 
BIELAWY, st. N, gm. Janowiec Kościelny, woj. olsztyńskie, AZP 35-61/24 - MOPR-OR ....................... ....... .............. ....... 149 
BIELICE, st. l, gm. Łambinowice, woj. opolskie, AZP 92-33/ - - MOPR-OR ....... ....... ..... .............. ............ ........... ............. 150 
BIELSKO-BIAŁA st. 32, rejon kościoła św. Mikołaja, AZP 107-48/ 17- PŚ ............ ...... ..... ........ ......... ....... ................ ............ 247 
BIELSKO-BIAŁA, st. 32, rejon starego miasta, AZP 107-48/ - - PŚ .............................. .............................. ..................... ..... 248 
BIELSKO-BIAŁA, Stare Miasto, Rynek, AZP 107-48/ - - NŻ .............................................................................. ..... ............. 289 
BIERNATKA, st. l, 2, 3, gm. Czarne, woj. słupskie, AZP 26-30/ st. st. 27-29- WEŻ ......................................................... 123 
BIERZWNIK, st. 25 i 26, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 39-16/ 130, 131 - PŚ ................................................................... 248 
BISZTYNEK, st. l (ul. Kościelna), wykop 2, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 17-65/ - - PŚ ............................ .. .................... 248 
BLEDZEW, st. 45, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 49-13/ 66- PŚ ................. ...................... ........ .......... ................. ............. 248 
BŁONIE-Miasto, Rynek, nr ew. 31, o br. 16, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 57-62/ - - NŻ ................................ .......... ...... 290 
BOCIEŃ, st. 5, gm, Chełmża, woj. toruńskie, AZP 35-45/ 169- N ............. .... .... .... ......................... ...... ......................... ....... 29 
BOGATE, st. l, gm. Przasnysz, woj. ostrołęckie, AZP 41-66/ 1- MOPR-OR ................ .... ........................... ....................... . 150 
BOJANÓW, st. A, gm. Krzanowice, woj. katowickie, AZP 103-39/ -- ŚPEB ............ ...... .......................... ........ .................... .. 93 
BOKINY, st. 63, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 39-83/ 63- N ..................... ............................................................... ........ 29 
BOREK, st. 2, gm. Rzezawa, woj. tarnowskie, AZP 103-62/ 23 - PŚ .... .. ... .... .... .............. ... ......... .................... ... ................ .... 248 
BOREK, st. 9, gm. Rzezawa, woj. tarnowskie, AZP 103-62/ 38- NŻ ........ ......................... .................................................... 291 
BOREK, st. 10, gm. Rzezawa, woj. tarnowskie, AZP 103-62/ 39 - NŻ ....... ... ..... ............. ................. ...... ....... .... ....... .............. 292 
BOROWO, st. 12, gm. Dobre, woj. włocławskie, AZP 46-44/ 42- WEB ................................................................................ 82 
BÓGPOMÓŻ, st. 9, gm. Bobrowniki; woj. włocławskie, AZP 45-47/ 19- ŚPEB .. .. .. .. .................................. ........................... 94 
BÓGPOMÓŻ, st. 10, gm. Bobrowniki, woj. włocławskie, AZP 45-47/ 20- ŚPEB ......... .. ........ ..... ........ ................................... 94 
BRODNICA-MICHAŁOWO, st. l, gm. loco, woj . toruńskie, AZP 35-51/104 - WŚ .... ........ .... .................................. ........ . 199 
BRODY POMORSKIE, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/ 52 - N .... ... ...... .. ..... ......................... ............... ... ........ 30 
BROGI-MORGI, st. st. l i 2, gm. Dobroń, woj. sieradzkie, AZP 70-50/ -,- -N ........ ........... .......................... ........................ 30 
BRUSZCZEWO, st. 5, gm. Śmigieł, woj. leszczyńskie, AZP 61-24/ 15- WEB .... .................. ..................................... .............. 83 
BRZEZIE, st. 17, gm. Kłaj, woj . krakowskie, AZP 104-59/ 36- N ..... ................. .................................................................... .. 30 
BRZEZIE, st. 24, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/ 43- ŚPEB .............. ............................................................ ... ........ . 94 
BRZEZIE, st. 25, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/ 44- PŚ ..................................................................... .... ............... 249 
BRZOSKWINIA, st. 6, gm. Zabierzów, woj . krakowskie, AZP 102-54/ 108- P ...................................................................... .. . 9 
BRZOZA, st. st. 15-43, gm.Wielka Nieszawka, woj. toruńskie, AZP 40-44/st. st. 62-90- P .................................................. 9 
BUBEL STARY, st. XXXVI, gm. Janów Podlaski, woj. bialskopodlaskie, AZP 56-87/ 65- ŚPEB ........... ... ...................... ...... 94 
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BUBEL-ŁUKOWISKA, st. IX, gm. Janów Podlaski, woj. bialskopodlaskie, AZP 56-87/ 11- WŚ ............ .... .... .... .. ............ ... 200 
BUCZ, st. 2, gm. Przemęt, woj. leszczyńskie, AZP 61-22/24- NŻ ... .. ......... ........ ......... ...... ......... ........................................... 292 
BUKOWIEC, st. 18, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj . toruńskie, AZP 33-49/ 141- N ............................................ ................ 31 
BUKOWIEC, st. 24, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. toruńskie, AZP 33-49/ 147 - N ............................................................ 31 
BUKOWO MORSKIE, st. 10, gm. Darłowo, woj. koszalińskie, AZP 11-22/ 15- PŚ ..................... ..... .......................... ........ . 249 
BUKÓWKA-ZAPNIÓW, st. l, gm. Pawłów, woj. kieleckie, AZP 83-68/ 35- N ......... ............................................... ... .. .. ........ 31 
BYDGOSZCZ, st. l, AZP 37-38/ 140 - WŚ ..... ..................................................... .. .......................... ............ ........................... 201 
BYDGOSZCZ, st. 438, AZP 37-38/195- PŚ .......................................................................................................................... 249 
BYDGOSZCZ-Pałcz, st. 123, AZP 37-39/ -- N ................. ....... ... ... .......... .... ............ ............... ...... ... ... ........................... ....... ... 32 
BYTOM, st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 96-46/ - lub 96-46/ 12 - PŚ ......... ....... .............. .... ......... ....... ....................... 250 

c 
CHABSKO, st. 33 (GAZ 333), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/ -- N ..................................................................... 33 
CHARŁUPIA MAłA, st. 2, gm. Sieradz, woj. sieradzkie, AZP 69-44/22- MOPR-OR ......................................... ............. 151 
CHARŁUPIA MAłA-OSMOLIN, st. 5, gm. Sieradz, woj. sieradzkie, AZP 69-44/ 22- WEŻ .......... ................. ..... .............. 124 
CHEŁM, st. 16 (GAZ 98), gm. Pniewy, woj. poznańskie, AZP 50-22/ 21- ŚPEB ....... ............................ .... .. ....................... .... 95 
CHEŁM, st. 19A, ul. Krzywa 32/34, AZP 80-90/7- NŻ ... ..... ......................... ..... ... ... ...... ... ............ ......... ............................. 292 
CHEŁM, ul. Bieławińska, st. 145, AZP 79-90/23 - PŚ ............... ........................................................................................... 250 
CHEŁM, ul. Czarnieckiego 8, st. 144, AZP 80-90/5- WŚ ......... ............................................................................................ 201 
CHEŁM, ul. Lubelska 2, st. l , AZP 80-90/1 - WŚ ................................................................................................................ 202 
CHEŁM, ul. Lubelska 11-13, st. 57, AZP 80-90/3- WŚ ............... ........................... ............................................................. 202 
CHEŁM-Bieławin, st. 1/ 2, AZP 79-90/ 13 - PŚ ............................................................................................... ....................... 250 
CHEŁMNO, st. 10, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 33-42/97- WŚ .......... ..... ........ .......... ............ ..................................... .... 202 
CHEŁMżA, st. 20, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 36-43/56- WŚ ................................................ ...... .......... ...... .. ...... ...... .. 203 
CHEŁMżA, st. 28, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 36-43/ 88- WŚ ........... .... .. ... ......................... .................... ........ ............. 203 
CHLEWO, st. l, gm. Grabów, woj. kaliskie, AZP 72-38/ 29- WŚ ........ .... .... ..... ...................... ...... .. ............ ......................... 204 
CHOCICZA WIELKA, st. 4, gm. Września, woj. poznańskie, AZP 54-33/ - - WŚ ..................................................... ......... 204 
CHOJNICE-mury miejskie, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 25-34/ - - PŚ ... ... ...... ................................................................ 251 
CHRZELICE, st. l, gm. Biała, woj. opolskie, AZP 93-35/ 5 - WŚ ...... ..... ............................................. ................................. 205 
CICHÓW, st. l, gm. Brudzew, woj. konińskie, AZP 59-44/ 95 - WEŻ ................................... .......... ...... .............................. . 124 
CIECHRZ, st. 2 (GAZ 375), gm. Strzelno, woj. bydgoskie, AZP 47-39/ 46- ŚPEB ................................................................. 95 
CIECHRZ, st. st. 26 (GAZ 371), gm. Strzelno, woj. bydgoskie, AZP 47-39/ 70- MOPR-OR .... ... ... .. ................................... 151 
CIECHRZ, st. 34 (GAZ 376B), gm. Strzelno, woj. bydgoskie, AZP 47-39/ -- WŚ ... .... ................... ...... ........ .... ......... .. ......... 205 
CIEPLEWO, st. 5, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie, AZP 14-44/ 33- WEŻ .................................................................... 125 
CIEPLEWO, st. 6, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie, AZP 14-44/ 44- WEŻ ..... .. ... ... ........... ............... ................... .......... 125 
CIEPLEWO, st. 8, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie, AZP 14-44/ 49- WEŻ ................................................. .............. ...... 125 
CIESlYN-Wzgórze Zamkowe, st. l Baszta, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/ - - PŚ ............... ....................................... 251 
CIESlYN-Wzgórze Zamkowe, st. l Wieża, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/ - - PŚ ........ ............................................... 251 
CZARNA, st. 6, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-78/8 - WEŻ ....................................................................................... 125 
CZARNOWIEC, st. 3, gm. Rzekuń, woj. ostrołęckie, AZP 40-72/ -- MOPR-OR .............................................................. 152 
CZARNÓWKO, st. 5, gm.Nowa Wieś Lęborska, woj. słupskie, AZP 07-35/97- MOPR-OR ............................................ 152 
CZCHÓW zamek, st. l, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 107-63/1 - PŚ ............................................................................... 252 
CZERSK, ul. Warecka, gm. Góra Kalwaria, woj. warszawskie, AZP 62-68/ - - NŻ ............................................................... 293 
CZĘSTOCHOWA-Mirów, st. 29 (dawny nr 1), AZP 86-49/28- WEŻ .................................................. ...... ......................... 126 

D 
DACHNÓW, st. 10, gm. Cieszanów, woj. przemyskie, AZP 99-87/ 12- NŻ ................ ........... ........................................ ....... 293 
DANIŁOWO MAŁE, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/ 34- WŚ ................................ .... .................................. 206 
DANKÓW, st. 5, gm. Lipie, woj. częstochowskie, AZP 83-45/ 2 - MOPR-OR ......................................... ............................ 153 
DĄBCZE, st. l, gm. Rydzyna, woj. leszczyńskie, AZP 65-25/ 131 - WŚ ................................................................................. 206 
DĄBEK, st. 3, gm. Stupsk, woj. ciechanowskie, AZP 40-60/ 5 - MOPR-OR ........................................................................ 153 
DĄBEK, st. 6, gm. Słupsk, woj. ciechanowskie, AZP 40-60/ 29 - MOPR-OR ...................................................................... 153 
DĄBROWA, BOGUSlYCE, st. st. 4, 5, 6, 15/ 17, gm. Oleśnica, woj. wrocławskie, AZP 77-31/- - -; 77-32/ 8/24-

MOPR-OR .. ..... ................ .............. ....................... .. ....................... ..... ... .. ........... : .... .... ..... ..... ..... ............... ... ...... .... .... 154 
DĄBROWA, st. 2, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/ 50- N ......................................................................................... 33 
DĄBROWA, st. 3, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/ 51 -N ......................................................................................... 33 
DĄBROWA, st. 11, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/ 59 -N ............................................... .. ...................................... 34 
DĘBA, st. 3, gm. Poświętne, woj. piotrkowskie, AZP 73-59/ 17- N ......................... ........................................... .................... 34 
DĘBIANKI, st. 3, gm. Topólka, woj. włocławskie, AZP 51-44/ 103- N ........ ................ .. ................... .. ....... ............................. 34 
DOBClYCE zamek, st. 7, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 106-58/ 36- PŚ ............................................... .......................... 252 
DOBRE MIASTO, st. l, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 19-60/- - PŚ ........................... ...................................................... 253 
DOBRYŃ MAŁY, st. VII, gm. Zalesie, woj. bialskopodlaskie, AZP 60-89/22 - MOPR-OR ...... ...... ............. ................... .... 154 
DOBRZEJOWICE, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/ 51- N ............................................................................ 34 
DOBRlYŃ nad Wisłą, ("Góra Zamkowa"), gm. loco, woj. włocławskie, AZP 48-50/ 5- PŚ ................................... .............. 254 



DOROHUSK, st. 54, gm. loco, woj. chełmskie, AZP 79-93/ -- WEŻ ................ ....... .. ..... ..... ........ ............. ....... .............. .. ... 126 
DRĄGÓW, gm. Twardogóra, woj. wrocławskie, AZP 74-33/- - PŚ ....... ................. ....... .. ....... ...... ... ........ ..... ... .... .... .............. 254 
DRĄŻGÓW, st. l, gm. Ułęż, woj . lubelskie, AZP 70-71/1 - MOPR-OR ...... ... .......... .......................................................... 155 
DRĄŻGÓW, st. 2, gm. Ułęż, woj. lubelskie, AZP 70-77/2 - ŚPEB .................. ... .................... ..... ......................... .................. 96 
DRĘSTWO, st. 10, gm. Bargłów Kościelny, woj. suwalskie, AZP 25-82/90 - M ................. .. .. ..................... ... ........... .. .. ......... 20 
DRĘSTWO, st. 35, gm.Bargłów Kościelny, woj. suwalskie, AZP 25-82/ 116- M ...... .... ..... ................... .................................. 21 
DROHIClYN, st. 57, gm. loco, woj. białostockie, AZP 53-82/ 25- PŚ .. ............................................................................... 255 
DUDKA, st. l, gm. Wydminy, woj. suwalskie, AZP 20-75/ -- P .......................................... ................................ ... ................. 9 
DZIERZGOWO, st. l , gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 37-63/1- MOPR-OR .................... ..... ... .. .. .................. ............. 155 
DZIERŻNICA, st. 35, gm. Nekla, woj. poznańskie, AZP 54-32/ 112 - MOPR-OR ..... .... ... ...... ..... ........... ...................... ... ... . 155 
DŹWIERZNO, st. 4, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 36-45/27 - N ........ ............ .. .. ... ...... .......... .. ... .. ........ .. ...................... 35 
DŹWIERZNO, st. 5, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 35-45/28 -N .... ... .... ... ..... .. .. .......... ....... .. ... .. ... .... ......................... ... 35 

E 
ELBLĄG-Stare Miasto, st. 32, AZP 16-51/34 - NŻ ........ .. ....... .... ............. ... .............. ... ... ....... .... ... ....................... .. .. .. .. ......... . 294 
EŁK, st. l, 2, gm. loco, woj. suwalskie, AZP 23-79/ 1,- - P ........... .................. .. ... ... .... ......... ..... .................................... .. .. ....... 10 

F 
FALENTY DUŻE, st. l, gm. Raszyn, woj. warszawskie, AZP 59-65/ 4- MOPR- OR ................................... ... .. .. ....... ..... ...... 156 
FROMBORK, st. 3, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 12-53/ 20 - PŚ ... ........... .. ..... ......... ............ .... ........................................... 255 

G 
GACKI-LESZCZE, st. l Qaskinia nad Stawem), gm. Pińczów, woj. kieleckie, AZP 94-62/- - ŚPEB .... ... ... ........................ ..... 96 
GĄBINEK, st. l (GAZ 35), gm. Lubanie, woj. włocławskie, AZP 45-47/ 58- MOPR-OR ........... ............ .... .. .. ..... ............... 156 
GĄBINEK, st. 2, gm. Lubanie, woj. włocławskie, AZP 45-47/ 57- MOPR-OR ..... ........ .. ......... .... ..... .... .... .. ...... ..... ..... ...... .. . 157 
GA;,AWA, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 35-45/- - ŚPEB ............... ........ .... ... ... .. ......... ................................................ 96 
GDAŃSK-Stare Przedmieście, AZP 12-44/-- PŚ ............................ ...... ........ ... ....... ... ... ... ................ ...... ... .. ..................... .... 256 
GIBY, st. 2, gm. loco, woj. suwalskie, AZP 18-88/67- M ......................................................................................................... 21 
GIECZ, st. 4, gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/ 412- WŚ .. ... ... ... ............ ...... .. .... .. .. ......... ................. .... ..... ....... 207 
GILÓW, st. l , gm. Niemcza, woj. wałbrzyskie, AZP 88-26/32- WŚ .................................. .............. ............... .......... ... .. ....... 208 
GLANÓW, st. 3, gm. Trzyciąż, woj. krakowskie, AZP 97-55/8 - M ... ........ ............... .......................... ...... ....................... ....... . 22 
GŁOGÓW, st. 2 (Kolegiata), gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19/ 2- WŚ ......................... ... ............................................... 208 
GŁOGÓW-Stare Miasto (Teatr), gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19/ -- WŚ ............................ ......................................... 208 
GŁOGÓW-Stare Miasto, kw. A-20, gm. loco, woj . legnickie, AZP 68-19/ -- PŚ ................ .... .... ............ .......................... ... 256 
GŁUSlYNO, st. l, gm. Potęgowo , woj. słupskie, AZP 8-32/18 - MOPR-OR ......................... .. .. ........ .............. ................... 158 
GNIEWOSZÓW, st. l, zamek Szczerba, gm. Międzylesie, woj. wałbrzyskie, AZP 99-24/3- PŚ .......... .................... .. ............ 257 
GNIEZNO, st. 13b, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/- - WŚ .......................................... ........................................... 208 
GNIEZNO, st. 15c/ 15d, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/ - - NŻ ................................ ............ ........ ...... ........ ............. 294 
GNIEZNO, st. 22 Jezioro Święte, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/ - - WŚ ...................... .. ...... .. ................ .... ............ 209 
GNIEZNO, st. 232, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 49-34/ 263- WŚ ................................................................................ .. 210 
GNIEZNO-Stare Miasto, st. 4, 6, 7, 13c, 53, 73, AZP 50-34/ -- PŚ ........ .............................................................................. 257 
GNOJNO-ANTOLlN, st. l, gm. Janów Podlaski, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-87/- - ŚPEB ........ .......................... ............ 97 
GORYSZEWO, st. 26 (GAZ 354A), gm. Mogilno, woj . bydgoskie, AZP 48-37/ -- N ............................................................ 35 
GORZÓW WIELKOPOLSKI, st. 15, Stary Rynek, AZP 45-12/81- PŚ ............................................................................... 258 
GOSTYŃ, st. 2, gm. Gaworzyce, woj. legnickie, AZP 68-17/38 - WŚ .................................... .... ........................................... 211 
GOSZCZ, gm. Twardogóra, woj. wrocławskie, AZP 74-33/- - PŚ ........ ................................. ............ ............ .... ............ ........ 258 
GOŚCIKOWO-PARADYŻ, st. 10, gm. Świebodzin, woj . zielonogórskie, AZP 53-14/ 56 - NŻ ............................................. 295 
GRABINA, st. 3, gm. Łąck, woj. płockie, AZP 53-51/16 - N .... .............................................................................................. 36 
GRABINA, st. 4, gm. Łąck, woj. płockie, AZP 53- 51/17 - P ........ ......................................................................... .... .. ............ . 11 
GRĄDY, st. 4, gm. Otmuchów, woj. opolskie, AZP 92-30/ 160 -N ........ .............. ........ ...................... .................................... 36 
GRĄŻAWY, st. l, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 34-52/1 - WŚ ............ ...... ............ ......... .............. .. .. .. ................................. 211 
GRODZISK MAZOWIECKI, st. XII, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 59-62/ 11 - MOPR-OR .......................... .... .... ....... 158 
GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6- WŚ .................................................................. 212 
GRODZISKO DOLNE, st. 8, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 100-81/8 - P ...... .................................................................... 11 
GRODZISKO DOLNE, st. 28, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 100-81/47- WŚ .......... .................................. .... ................ 212 
GRÓDEK NADBUŻNY, st. lB, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 87-94/ 5- ŚPEB .... .... ........ ................ ........ .. ............. 97 
GRÓDEK, st. l, gm. Klukowo, woj . łomżyńskie, AZP 46-81/- - MOPR-OR .............. ...... .......... .................... .... ................ 160 
GRÓDEK, st. l, gm. loco, woj. białostockie, AZP 38-91/5 - NŻ ................................................................ ........................... 296 
GUBIN, st. 22, gm. loco, woj . zielonogórskie, AZP 62-7/ 9- ŚPEB ........................................................................................ 97 
GUBIN, st. 32, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 61-6/8 - N .......................... .. .. ............ .. .. ...... ........................................... 37 
GULlN-MŁYN, st. l, gm. Zakrzew, woj. radomskie, AZP 72-66/ 26- MOPR-OR ....................... .... .................................... 161 
GWOŹDZIEC, st. 2, gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie AZP 106-64/27 - N ............................ ........ .................................. ...... .. 37 
GWOŹDZIEC, st. 9, gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie, AZP 106-64/ 43- ŚPEB ...... .... .............. ............ ................................... 98 
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H 
HAĆKI, st. lB, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, AZP 43-87/132- WŚ ...................................................................... 212 
HALICZANY, st. l, gm. Kamień, woj. chełmskie, AZP 81-91/41- WEB ............................................................................... 84 
HANNA, st. XN, gm. loco, woj. bialsko podlaskie, AZP 67-90/23 - M .................................................................................. 23 
HELENÓW, st. l, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie - N .................................................................................................... 38 
HŁOMCZA, st. l, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, AZP 112-79/80 - WEŻ ................... .. ............................................. .......... 127 
HREBENNE, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/42- WEB ................................ ... ....... ...... .... ......................... 84 
HUSYNNE, st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95/23 - N ................................................................ .. ............... 38 
HUSZLEW, st. l, gm. loco, woj. bialskopodlaskie, AZP 59-84/1 - WŚ ................................................................................. 213 

IGOŁOMIA, st. 4, gm. lgołomia-Wawrzeńczyce, woj. krakowskie, AZP 102-59/56 -N ................................................... .... .. 38 
lŁŻA-Chwałowski Trakt, st. 21, gm. Iłża, woj. radomskie, AZP 79-69/- -N ........................................................................... 38 
!MIELNIK STARY, st. l, gm. Stryków, woj. łódzkie, AZP 64-53/6- PŚ ............................................................................... 259 
INOWROCŁAW, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-40/- - MOPR-OR ............................ .............. ....................... 161 

J 
JAKUSZOWICE, st. 2, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/- - MOPR-OR ................................................ 162 
JANISZEWO, st. 2, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 51-45/32- NŻ ............................ .... .......................................... 296 
JANKOWO DOLNE, st. 20, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/14- PŚ ................................................................ 259 
JANOWIEC-Zamek, st. 9, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 76-75/45- NŻ ............................................................................. 296 
JANUSZEWO, st. 4, gm. Susz, woj. elbląskie, AZP 25-52/4- WŚ ........................................................................................ 213 
JARANTOWICE, st. 7, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 33-46/7- WŚ ....................................................................... 214 
JARANTOWICE, st. 16, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie AZP 33-46/16- N ................................ .................. ....................... 39 
JAROSŁAW, st. 71, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 103-83/- - PŚ ...................................................................................... 259 
JASZCZUROWA, st. 20, gm. Mucharz, woj. bielskie, AZP 107-52/77- NŻ ......................................................................... 297 
JAWOR-Stare Miasto, Blok Dl, gm. loco, woj. legnickie, AZP 81-20/-- PŚ ........................................................................ 260 
JAWORZE, st. 8a, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-47/10 - P ................................................................................................ 12 
JEGŁOWA, st. 2, gm. Przeworno, woj. wałbrzyskie, AZP 88-29/5- M ................................................................................... 23 
JELENIA GÓRA, st. 2, AZP 84-16/2 - PŚ ............................................................................................................................ 260 
JEMIELNICA, zespół klasztorny cystersów, gm. loco, woj. opolskie, AZP 92-41/- - PŚ ....................................................... 261 
JEZIERNIK, st. 4, gm. Ostaszewo, woj. elbląskie, AZP 15-47/9- MOPR-OR ........................................................ .... .......... 163 
JEZIORY, st. 3, gm. Sieradz, woj. sieradzkie, AZP 70-45/19 - MOPR-OR ........................................................................... 163 
JĘDRZEJÓW, klasztor cystersów, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 90-59/-- PŚ ........................................................................ 261 
JURÓW, st. l, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 95-92/1- WŚ ............................................................................................ 214 

K 
KAJETANY, st. 4, gm. Nadarzyn, woj. warszawskie, AZP 60-64/59- WEB ............................................................................ 84 
KALEŃ, st. l, gm. Wieniawa, woj. radomskie, AZP 75-65/-- MOPR-OR ........ ........... ...................................................... 164 
KALEŃ, st. 2, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 53-53/35 -WEB .......................................................................... 85 
KALEŃ, st. 5, gm. Wieniawa, woj. radomskie, AZP 74-65/-- WEŻ .. ............................. ... .................................................... 128 
KAŁDUS, st. 3, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/3 - WŚ ...................................................................................... 214 
KAMIENICA SZLACHECKA, st. 3, gm. Stężyca, woj. gdańskie, AZP 13-37/-- MOPR-OR ............................................. 164 
KAMIEŃSKlE, st. l, gm. Orzysz, woj. suwalskie, AZP 23-76/- - WE'B .................................. ...... .......................................... 85 
KAMIONKI DUŻE, st. 2, gm. Łyso mice, woj. toruńskie, AZP 37-45/27 - N - ....................................................................... 40 
KANIE, st. II, gm. Brwinów, woj. warszawskie, AZP 59-64/13- MOPR-OR ....................................................................... 165 
KANIE, st. III, gm. Brwinów, woj. warszawskie, AZP 59-64/14- MOPR-OR ........................ ................. ............................. 165 
KARClYN, st. 32, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 46-41/50 -N .......................................................................... .................... 40 
KARClYN, st. 40, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 46-41/31- MOPR-OR ........................................................................... 165 
KARMANOWICE, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/-- N ......................................................................... 41 
KARNIEWO, st. 5, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 44-66/20- PŚ ................................................................................. 261 
KĘDZIERZYN, st. la, gm. Bielsk, woj. płockie, AZP 47-54/60- WŚ .................................................................................... 215 
KĘTRZYN, st. li, wykop l, 2, 3, 4, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 17-69/-- PŚ ................................................................. 262 
KICHARY NOWE, st. 2, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-72/18- N .................... ................................................. 41 
KIEŁBASIN, st. 4, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 37-45/24- N ............................................. .......... .............................. 42 
KISZKOWO, st. 37 (GAZ 251), gm. loco, woj. poznańskie, AZP 48-31/165 -N .......... .. ......................................................... 42 
KLEJNOWO, st. 2, gm. Braniewo, woj. elbląskie, AZP 11-54/16- WŚ ................................................................................. 215 
KLĘCZKOWO, st. 8, gm. Stolno, woj. toruńskie, AZP 32-44/87 - WEŻ ............................................................................. 128 
KŁUDNO, st. 3, gm. Wieniawa, woj. radomskie, AZP 75-65/-- MOPR-OR ..................................................................... 166 
KOBIELICE, st. l, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-43/208- N ............................................................................... 43 
KOCMYRZÓW, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58/17- N ..................................................... 43 
KOKOTÓW, st. 12, gm. Wieliczka, woj. krakowskie, AZP 103-58/62- N .............................................................................. 43 
KOKOTÓW, st. 13, gm. Wieliczka, woj. krakowskie, AZP 103-58/63- ŚPEB ........................................................................ 98 
KOKOTÓW, st. 15, gm. Wieliczka, woj. krakowskie, AZP 103-58/65- WEŻ ...................................................................... 129 
KOLONIA OGRÓDEK, st. 4a, gm. Grębków, woj. siedleckie, AZP 56-75- WEŻ .................... ........ ................................... 129 



KOLONIA TOPORZYSZCZEWO, st. 2, gm. Bądkowo, woj. włocławskie AZP 44-46/ - - NŻ ... .... ...... ... .............. ... ..... ... .... 298 
KOLONIA TOPORZYSZCZEWO, st. 4, gm. Bądkowo, woj. włoda~skie, AZP 44-46/ 23- WEŻ ........... .... ....................... 130 
KOLONIA WOLA BRANICKA, st. 2, gm. Zgierz, woj. łódzkie, AZP 62-52/ - - MOPR-OR .... .... ......... ........ .. .......... ........ 166 
KOŁO, st. 3, kościół farny, gm. loco, woj. konińskie, AZP 57-34/ 3- NŻ .... ... ....... ... .. ... .... ...... ...... ..... .. ...... ....... ................... 298 
KOŁOBRZEG, ul. Armii Krajowej, działka nr 341, AZP 15-15/ -- PŚ ..... ..... ..... .......... ...... .. .................... ....... ..................... 262 
KOŁODZIEJE, st. l, gm. Prabuty, woj . elbląskie, AZP 25-49/ 21- WŚ ........ .... ................................... ..... .......... ............... ... . 216 
KOMORÓW, st. 8, gm. Wierzchosławice, woj. tarnowskie, AZP 103-65/ 35 - ŚPEB ........... ... .. ... .... .......... ......... ... ....... ....... .. 99 
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, st. 18, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 66-50/ 38- WEŻ ..... .......... ...... .. .. ........ ................ ......... 130 
KORNACICE, st. l, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie, AZP 86-70/ 15 - WEŻ .......... .... ..... .............. .... ...... ... .. .... .. ..... .. ... ...... 130 
KORONOWO, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 33-37/ -- PŚ ........................ ............ ... .......... ........ .... ..... ............. .. ...... 263 
KOSTKOWICE, st. 4 Qaskinia Deszczowa) i 4a Qaskinia Deszczowa U - Schronisko Górne), gm. Kroczyce, 

woj. częstochowskie, AZP 91-52/ -- P ...................... .............. ...... .......... .. ...... ... .. ..... .. .. ..... .................... ... ..... ..... .. ..... . 12 
KOSTRZYN NAD ODRĄ, st. l , gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 48-6/ 1 - PŚ .......................... ... ....... ....... .......... ................ 263 
KOSZALIN-DZERżĘCINO, st. 7, AZP 15-21/19 -N ........................................... ....... ... ...... .. ....................... ...... ... ... ... ... ... .. . 44 
KOSZALIN-Kawi Łęg, st. 59, AZP 14-21/ 59 - WŚ .................... .......... ........ .................................. ........ ... ... ...... .................... 216 
KOSZALIN-Stare Miasto, st. 27, AZP 14-21/20- WŚ ............ ..... ..... ... ............... .... ...... ................. .... ....... .... ......... .. ..... ........ .. 216 
KOSZANOWO, st. 2 (GAZ 106), gm. Pniewy, woj . poznańskie, AZP 50-22/ 2- N ........ .................... ..... .... ...................... ..... 44 
KOSZANOWO, st. 4 (GAZ 105), gm. Pniewy, woj . poznańskie, AZP 50-22/ 2 - MOPR-OR .............................................. 167 
KOSZANOWO, st. 10 (GAZ 100), gm. Pniewy, woj . poznańskie, AZP 50-22/ 9- ŚPEB ... .... .................................................. 99 
KOWALEWKO, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/ 46- MOPR-OR ........ .................. ............. ..... ............ 167 
KOZIA WOLA, st. 5, gm. Zakrzew, woj . radomskie, AZP 72-66/ 28- MOPR-OR ............ .......... .. .. ... ... ... ............ ................ 168 
KOZIRÓG RZECZNY, st. 5, gm. Tłuchowo , woj włocławskie, AZP 45-52 - MOPR-OR ... ............ ........... ... ..... .... ............... 168 
KOZŁÓW, st. 22, gm. Parysów, woj . siedleckie, AZP 62-73/ 20 - WEŻ .... .... ... ..................... ......... ........ ............... .... ............. 131 
KOŹLIKI, st. 3, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, AZP 42-88/ 8- WŚ ...................................... ........ ......... .. .. .... ..... ..... . 217 
KRAJNIK GÓRNY, st. 30, gm. Chojnia, woj . szczecińskie , AZP 39-3/ 48- N ... ... .... .. ............. ...... .... ............ .... ..... ... ...... ....... 44 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 8, AZP 103-57/ 8- N ............... ............. ... .. .. .... .. .................. .... .. .................... ....... .... .... .... ........... .... 45 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 9, AZP 103-57/ 9- MOPR-OR ..... ...... ...... ..... ... ... ......... ............... ..... .... ..... ........ ......... .... .. ... ... .... .. 168 
KRAKÓW-Bieżanów, st. st. 11, 12, AZP 103-57/ 11 -N ............ .... ........................... .. ...... ... .. ..... ....... ......... .. ..... ....... ...... .... .... 45 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 15, AZP 103-57/ 15 -N ............ ................................ ...... ... ..... .... .. .. .. ... ..... ... .... ... ...................... ....... 45 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 16, AZP 103-57/ 16 - ŚPEB .. .... .................................... ..... ....... .... ............ ... .. ....... ..... .... ....... ......... 100 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 20, AZP 103- 57/ 20- WEŻ ........ ... .... ..... .................................... .... ........ ........ .... ............................ 131 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 21, AZP 103-57/ 21 -N .... .. .... .. .... .. ...... .. ..... ......... ..... ................... .. ... .... ............... ...... .. ...... ...... ........ 45 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 27, AZP 103-57/ 27- ŚPEB .... .............. .... ........ ............ ... .... ......... ... ... ...... .. .. ........ .. ..... .................. 100 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 30, AZP 103-57/ 41- ŚPEB ...... ....... ........ .... ........ .... ... .. .... ... .... ... ........ .. .................... ................. .... 100 
KRAKÓW- Kazimierz, st. l , AZP 102-56/ 10- PŚ .... .. ........ ....... .... .. ... ..... .... .. ..... .. .... .. .... ..... ............. ..... ........ .... ............... .... . 263 
KRAKÓW-Kosocice, st. 15, AZP 104-57/ 199- NŻ ....... ................... .. ......... ........................ ..... ............. ...... .......... ........ ....... 298 
KRAKÓW-Kurdwanów, st. 10, AZP 103-56/ 52 - P .. ......................... .. .. ..... .... .......... ........... ....................... ............ ................ 13 
KRAKÓW-Kurdwanów, st. 11, AZP 103-56/ 53 - N .. ... .... ... ......... ................... ... .......... ............ .... ............ .... ......... .............. .... 46 
KRAKÓW-Kurdwanów, st. 12, AZP 103-56/ 72- ŚPEB ..... ... ....... ....... ....... ..... ........ .. ......... .... ............ .......................... ....... 100 
KRAKÓW-Kurdwanów, st. 9, AZP 103-56/ 51- N ... .. .. .. ... .. .... .... ....... ............ ....... ............. ...... ................ ........ ..... ..... .. ... .. .. .. . 45 
KRAKÓW-Nowa Huta-Wyciąże, st. 5, AZP 102-58/ 4- WEŻ ......... .............. ........... ... ......... ............. ........ ....... ..... ...... .... ..... . 131 
KRAKÓW-Olszanica, st. st. 16 i 17, AZP 102-55/ 101, 102- N ......... ... .... ......... ... ..... .......... ....... .......................... .... .............. 46 
KRAKÓW-Pychowice, st. 2, AZP 103-56/ 5 - MOPR-OR .................. ........ ........................................................ ........... ...... 169 
KRAKÓW-Rżąka, st. l, AZP 103-57/ 35 - ŚPEB ...... .... ................................ ........ .......... ........................................... ............ 100 
KRAKÓW-Stare Miasto, st. l, AZP 102-56/ 5 - WŚ ... ...... ... ............ ............................... ................... ....... .... ........................ 218 
KRAKÓW-Stare Miasto, st. 2, AZP 102-56/ 6- PŚ ........... .............. .. .............. .......... .... ....... ................................... ..... ......... 264 
KRAKÓW-Tyniec, st. 2, AZP 103-55/ 18- WŚ .... ............. ..... .... .. ..... .. .. .. ...... ......... ....... .......... ... .... ......... ...... ...... ..... ..... ... .... . 218 
KRAKÓW-Wesoła, st. 16, AZP 102-56/ 37- WŚ ...... ....... .................. ... ....................................................... ... .... .... .. ......... ... 219 
KRAKÓW-Witkowice, st. st. 5, 10, AZP 101-56/ 70, 75- N .......... ......................................... .... ..... ...... ... ........ .... .... ............. . 47 
KRAKÓW-Zwierzyniec, st. 4, ul. Spadzista Bl, AZP 102-56/ 110- P ... .. ............ ... ........... .. .... ...... .... .. ....... ..... ......... ............ ... 13 
KRASICE, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 86-51/13- ŚPEB ... ........ .. ... ... .... ... .... ....... ........ ..... ....... ...... ...... ....... . 101 
KRASNYSTAW, ul. Piłsudskiego 5, st. 101, gm. loco, woj . chełmskie, AZP 83-87/ -- NŻ .. .......... ........ ...... ........................ . 299 
KRAŚNICZA WOLA, st. I, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. warszawskie, AZP 59- 62/ 20 - MOPR- OR ........ ......... ............ 169 
KRAŚNIK, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78/ 2 - MOPR-OR ....................... .. ..... .... .................................. ..... ........ 170 
KRAŚNIK-Stare Miasto, ul. Wesoła, gm. loco, woj . lubelskie, AZP 84-78/ - - WŚ .. .. ... .... ................... ............ ...... ...... ........ 220 
KRÓLIKÓW, kościół, gm. Grodziec, woj. konińskie, AZP 60-38/ - - PŚ ... ...... .......... ....... .... ... ... .... ..... .. ........................ ...... . 264 
KRUSZWICA, st. 7, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 47-41/10- PŚ .... ...................................... ..... ........ .. ... ..................... ...... 265 
KRUSlYNY, st. 35, gm. Bobrowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/ 196 - N .. ... ........................................ .. ........ ....... ..... .............. 47 
KRYNICKIE, st. 16, gm. Zabłudów, woj. białostockie, AZP 40-87/ 43- N ........ ........ ..................... .... .......... ....................... ... 48 
KRYSPINÓW, st. 3, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/ 78 - MOPR-OR ........... ...... ................ ... ............................ . 170 
KRYSPINÓW, st. 8, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 102-55/ 54 - N .. ..... ... ... .. ... ... ....... ... .... ... .. ..... ............ ............ .............. 48 
KRZEMIONKI, st. l, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 83-71/- - N ........... ......... ........... .. ... .......................... ...... ........ .... 49 
KRZYŻOWICE, st. 4, gm. Kobierzyce, woj. wrocławskie, AZP 82-27/ 37- N .................................... .... .... ... .... .......... ............. 49 
KUCERZ, st. 12, gm. Lubanie, woj. włocławskie, AZP 45-47/ 56- WEB ..... .. .............. ...... ........ ............. .. .. ..... ....................... 86 
KUCZKOWO, st. l, gm. Zakrzewo, woj . włocławskie, AZP 46-43/ 232- ŚPEB ............... ... ... ........... .................... .......... .... .. . 101 
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KUCZKOWO, st. l i 2 (GAZ 90 i 91), gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/ 76- MOPR-OR ................................ 170 
KUCZKOWO, st. 5, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-43/ 234- N ............................................................................ 50 
KURKOCIN, st. 14, gm. Dębowa Łąka, woj. toruńskie, AZP 35-48/ 6 -N ............................................................................. 50 
KURKOCIN, st. 17, gm. Dębowa Łąka, woj. toruńskie, AZP 35-48/ 9- N ............................................................................. 51 
KURKOCIN, st. 20, gm.Dębowa Łąka, woj. toruńskie, AZP 35-48/ 12- N ........................................................................... 51 
KUROWO, st. st. 4, 5, 6, gm. Gozdowo, woj. płockie, AZP 45-53/ 30, 51, 52- WŚ .............................................................. 220 
KURÓW, st. l, gm. Wieluń, woj. sieradzkie, AZP 77-42/ 1- ŚPEB ....................................................................................... 101 
KWASKÓW, st. 12, gm. Blaszki, woj. sieradzkie, AZP 68-42/ 65- NŻ .................................................................................. 299 
KWIDlYN-Stare Miasto, s st. 3, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 25-46-11- NŻ .................................................................... 300 
KWIETNIEWO, st. 2, gm. Rychliki, woj. elbląskie, AZP 20-51/24- WŚ .............................................................................. 221 

L 
LEGIONOWO, st. VII, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 53-66/ 107- ŚPEB ....................................................................... 102 
LEMBARG, st. 94, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. toruńskie, AZP 33-49/ 229- N .............................................................. 51 
LEMBARG, st. 95, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. toruńskie, AZP 33-49/ 230- N .............................................................. 52 
LEPSZE, st. 20, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/ 90- MOPR-OR .................................................................... 171 
LEPSZE, st. 24, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/ 93- ŚPEB .............................................................................. 103 
LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XX, wykop 7, gm. loco. woj. olsztyńskie, AZP 16-62/ 62- PŚ ............................................... 265 
LINIE, st. 24 (GAZ 92), gm. Pniewy, woj. poznańskie, AZP 50-20/ 107 - MOPR-OR .......................................................... 171 
LIPNICA, st. 21 (GAZ 142), gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-23/ 159 - N ............................................................... 52 
LIPNICA, st. 40 (GAZ 138), gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-23/ 193- ŚPEB ....................................................... 103 
LIPNICA, st. 42 (GAZ 140), gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-23/ 195- N ............................................................... 53 
LISEWO, st. 25, gm. loco, woj, toruńskie, AZP 34-44/ 120- WŚ ......................................................................................... 223 
LISEWO, st. 26, gm. loco, woj, toruńskie, AZP 34-44/ 121 - WŚ ......................................................................................... 223 
LISEWO, st. 31, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 34-44/ 127 -N ............................................................................................... 53 
LISEWO, st. 44, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 34-44/ 132- PŚ ........................................................................................... 266 
LUBACZÓW, st. 39, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 100-87/ 39- WŚ ................................................................................ 213 
LUBAWA, st. Ill (działki 529, 531), gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 30-54/ -- PŚ ............................................................... 266 
LUBAWA, st. III (działka 630), gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 30-54/ -- NŻ ..................................................................... 300 
LUBIESZEWO, st. 2, gm.Nowy Dwór Gdański, woj. elbląskie, AZP 15-47/ 14- MOPR-OR ............................................. 171 
LUBIN-Rynek 11, gm. loco, woj. legnickie, AZP 73-21/- - PŚ .............................................................................................. 267 
LUBLIN-DĄBROWA, st. 19, AZP 79-81/ 19 - N .. .................................................................................................................. 53 
LUBLIN-Stare Miasto, AZP 77-81/ 1 - PŚ ............................................................................................................................. 267 
LUBOCHNIA, st. st. 12-13, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 50-35 / 173 i 174- MOPR-OR ..................................... 173 
LUBOCHNIA, st. 23, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 50-35/ 184- MOPR-OR .......................................................... 174 
LUBRZA, st. 8, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 54-13/ 30- ŚPEB .................................................................................. 103 

Ł 

ŁAJTY (RUDÓWKA STARA), st. l, gm. Ryn, woj. suwalskie, AZP 21-72/ 2- M ................................................................... 24 
ŁANY MAŁE, st. 16, gm. Żarnowiec, woj. katowickie, AZP 95-42/ 43- WEŻ ...................................................................... 132 
ŁAŃCUT, st. 9, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 102-78/ 11 - PŚ ......................................................................................... 267 
ŁAPCZVCA, st. 46, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 104-60/ 170- N .............................................................................. 54 
ŁĄG KOLONIA, st. 38, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/ - - ŚPEB ......................................................................... 104 
ŁĄKOCIN, st. l, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 46-41/79- ŚPEB ....................................................................................... 104 
ŁEKNO, st. Łl9, kościół św. Krzyża, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/3- NŻ .......................................................... 301 
ŁEKNO, st. Ł3, gm. Wągrowiec, woj. pilskie (administracyjnie grunty należą do Tarnowa Pałckiego, gm. Wągrowiec, 

woj. pilskie), AZP 43-31/ 44 - WŚ ................................................................................................. ........................... 224 
ŁĘCZNA-Podzamcze, st. 2, gm. Loco, woj. lubelskie, AZP 76-84/ 1 - NŻ .............................................................................. 301 
ŁOSOŚNA, st. l, gm. Kuźnica Białostocka, woj. białostockie, AZP 30-91/1 - WŚ ............................................................... 225 
ŁOWICZ, ul. Kozia, st. 33, gm. loco, woj. skierniewickie, AZP 59-56/ 68- NŻ .................................................................... 302 
ŁOWICZ, ul. Podrzeczna, st. 23, gm. loco, woj. skierniewickie, AZP 59-56/ 55- NŻ ........................................................... 302 
ŁOWICZ, ul. Stanisławskiego, st. 29, gm. loco, woj. skierniewickie, AZP 59-56/ 64- NŻ .................................................... 302 
ŁUBCZE, st. 27, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-91/20- N ........................................................................................... 54 
ŁUBCZE, st. 37, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-92/ 97 - N ........................................................................................... 55 
ŁUKOWISKO, st. V, gm. Międzyrzec Podlaski, woj. bialskopodlaskie, AZP 59-83/13 - WŚ ................................................ 225 
ŁYNIEW, st. XN, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie, AZP 66-87/ 38- ŚPEB .................................................................... 104 
ŁYSOKANIE, st. 4, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/ 78 - MOPR-OR ...................................................................... 174 

M 
MAGNUSZEW MAŁY, st. 4, gm. Szelków, woj. ostrołęckie, AZP 45-68/ 15 - MOPR-OR .................................................. 174 
MALANOWO, st. II, gm. Brochów, woj. warszawskie, AZP 55-59/ 22- MOPR-OR ........................................................... 175 
MALBORK, Zamek, st. 5, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 18-47/ 10- PŚ ................................................................................ 268 
MALEC, st. 4, gm. Kęty, woj. bielskie, AZP 105-50/ 3- PŚ ................................................................................................... 268 
MALICE KOŚCIELNE, st. l, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3- N ................................................................... 55 
MAŁE RADOWISKA, st. 54, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 36-47/ 75- N ................................................................ 56 



MAŁE RADOWISKA, st. 56, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 36-47/ 77- N ........................................ .... .................... 56 
MAŁE RADOWISKA, st. 94, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 36-47/ 121- N ........... .................. .................................. 57 
MARKI, st. XXVI, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 54-67/ 6- MOPR-OR ..... ........ ... ............ .............................................. 176 
MASŁOMĘCZ, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 88-94/ 80- MOPR-OR ..... ........................... .... .................... 177 
MICHALICE, st. 15, gm. Namysłów, woj. opolskie, AZP 80-35/ 97 - WEŻ .... ...................................................... .. .............. 133 
MICHAŁÓW, kompleks stanowisk .,Rycino", gm. Wąchock, woj. kieleckie, AZP 80-66/ - - P .............. ................................. 14 
MIECHOWICE, st. 4, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45/ 50- N ................. ............... .... ............ ................ 57 
MIEROSZÓW, st. 5, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 89-20/ 9- N .......................................................... .. ............................ 58 
MILEWO, st. 9, gm. Nowe, woj. bydgoskie, AZP 26-44/ -- WEŻ ...................................... ...... ............................................ 133 
MiłAKOWO, st. I- mury miejskie, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 19-57/ 1- PŚ ............................................................. 269 
MIROCIN DOLNY, st. 78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie, AZP 65-14/ 123- ŚPEB .................................................... 105 
MIROSłAW UJSK.l, st. 6 gm. Ujście, woj. pilskie, AZP 39-25/ -- MOPR-OR ........................ ........................................... 177 
MNISZEK, st. 15, gm. Wieniawa, woj. radomskie, AZP 75-65/ -- WEŻ .................... .. ........ .. .............................................. 133 
MOGIELNICA, st. l, gm. Korczew, woj. siedleckie, AZP 58-31/17- N ............................ ...................................... ........ ....... 58 
MOKRA, st. 8, gm. Miedzno, woj. częstochowskie, AZP 83-46/ 58 - MOPR-OR ...................... .......................... ........ ........ 178 
MOKRZYSKA, st. 2, gm. Brzesko, woj. tarnowskie, AZP 104-63/ 22 - NŻ .......................................... .. ............................... 302 
MORĄG, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 21-56/ 2- PŚ ........................................ .................... .. ................................ 269 
MŚCISZEWO, st. 25, gm.Murowana Goślina, woj. poznańskie, AZP 49-28/ 16- ŚPEB ..................................................... 106 
MURAWIEC, st. V, gm. Terespol, woj. bialskopodlaskie, AZP 60-91/20- WEB ................................................................... 86 
MUSZKOWICE, st. 18, gm. Ciepłowody, woj. wałbrzyskie, AZP 90-27/ 28- N ..................................................................... 58 
MUSlYNA, Zamek, st. l, gm. loco, woj. nowosądeckie, AZP 117-65/ 1- PŚ ......................................................................... 270 
MYŚLIBÓRZ, st. 4, gm. loco, woj . gorzowskie, AZP 41-8/ 1 - NŻ .................... .. ................................................................... 303 

N 
NAMYSŁÓW, st. 27, gm. loco, woj. opolskie, AZP 81-35/ 8- ŚPEB ..................................................................................... 106 
NAMYSŁÓW, st. 69, gm. loco, woj. opolskie, AZP 80-35/ 85- ŚPEB ................................................................................... 107 
NIDZICA, pl. Wolności 3, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 33-61/2 - NŻ ............................................................................ 303 
NIDZICA, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 33-61/ 2 - PŚ ............................................................................................. 271 
NIEDŻWIADA, st. 34, gm. Ropczyce, woj. rzeszowskie, AZP 104-71/ 40- N ......................................................................... 59 
NIEDŻWIEDZIÓWKA, st. l, gm. Stegna, woj. elbląskie, AZP 14-47/ 3- N ........................................ .. ................................. 59 
NIEMIRÓWEK, st. 7/ 28 .,Zamczysko", gm. Tarnawatka, woj. zamojskie, AZP 92-89/ -- NŻ .............................................. 303 
NIEMOJKI, st. Xlll, gm. Łosice, woj. bialskopodlaskie, AZP 56-82/10- MOPR-OR .......................................................... 179 
NIEPORAZ, st. 2, gm. Alwernia, woj. krakowskie, AZP 101-52/ 15- P ................................................................................... 14 
NIESZAWA, st. 5, gm. Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie, AZP 82-74/ 9 - MOPR-OR .............................. .......................... 179 
NIEWOLNO, st. 64 (GAZ 325), gm. Trzemeszno, woj. bydgoskie, AZP 49-36/ 4- N ............................................................ 60 
NOWAKI, st. 18, gm. Pakosławice, woj opolskie, AZP 92-30/ 150 - ŚPEB .... .. ...................................................................... 107 
NOWOGRÓD BOBRZAŃSK.l, st. l, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 65-11/1- WŚ .................................................... 226 
NOWY CHWALIM..CHWALIMK.l, st. st. 5, 6, 7, gm. Barwice, woj. koszalińskie, AZP 24-24/ 118, 119, 120- N ................ 60 
NOWY ŁOWICZ, st. 2 (obecnie Borowo), gm. Kalisz Pomorski, woj . koszalińskie, AZP 31-16/ 1- MOPR-OR ............... 179 

o 
ODRY, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38/ 1 - MOPR-OR .............................. .. ................ .................. .............. .. 180 
ODRZYKOŃ .,Zamek Średni", st. l, gm. Wojaszówka, woj. krośnieńskie, AZP 109-74/ 8. - NŻ .......................................... 304 
OLESNO-WALCE, st. 16, gm. Olesno, woj . częstochowskie, AZP 85-41/15- WEŻ ............................................................ 134 
OLEŚNICA- obszar staromiejski, ul. Sejmowa, gm. loco, woj. wrocławskie, AZP 78-32/ - - PŚ ........ .... ............................. 271 
OLSZA, st. 9 (GAZ 351), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/ 91- N ...... ............ ................................................ .......... 60 
OLSZTYN, Zamek, st. XXIII, wykop 3, 4, AZP 24-61/23 - PŚ .............................................................................................. 272 
OLSZTYN-Stare Miasto, st. XXIV (Targ Rybny, ul. Staromiejska), AZP 24-61/ 24 - NŻ ...................................................... 305 
OLSZTYN-Stare Miasto, st. XXIV st. XXIV (Targ Rybny, wykop 16/ 240), AZP 24-61/24- NŻ .......................................... 305 
OLSZTYN-Stare Miasto, st. XXIV (ul. Okopowa 17), AZP 24-61/24 - PŚ ........................................................................... 272 
OLSZTYN-Stare Miasto, st. XXIV (ul. Okopowa 18, 19), AZP 24-61/24 - PŚ .. .. ................................................................. 272 
OLSZTYN-Stare Miasto, st. XXIV (ratusz), AZP 24-61/ 24- PŚ ........................................................................................... 273 
OŁDAKI, st. 6, gm. Rzekuń, woj. ostrołęckie, AZP 39-73/ 19 - WŚ .. .. ................................................................................. 226 
OPALENIE, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ - - WŚ ......................................................................................... 227 
OPALENIE, st. 8, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ - - MOPR-OR - .................................................................. .. ..... 180 
OPATOWICE, st. 35, gm. Radziejów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-43/ 186 -N .......... .. .............................................. 61 
OPATOWICE, st. 43 (.,Wzgórze Prokopiaka"), gm. Radziejów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 49-43/ 21 -N .................... . 61 
OPATOWICE, st. 50, gm. Radziejów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 49-43/ 28- N ................................................ ........... 61 
OPATOWICE, st. 51 (,.Wzgórze Prokopiaka"), gm. Radziejów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 49-43/ 29- N ..................... 61 
OPOK.l, st. 7, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 43-43/ 76- WŚ .................................................. ...... ....... 227 
OPOLE-Ostrówek, st. l, AZP 89-37/ -- WŚ ........................................................................................................................ 227 
OSIEK, st. l, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/79- MOPR-OR ........ .. .......... .. .......... .. ...... .... ...................................... 180 
OSIEK, st. 3, gm. Kostomłoty, woj. wrocławskie, AZP 82-24/ - - ŚPEB ................................................................................ 107 
OSTRORÓG, st. l, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 48-23/ 45- WŚ .................................................. .. .................. .. ........... 228 
OSTROWITE, st. l, gm. Trzemeszno, woj. bydgoskie, AZP 50-36/ 79- WŚ .. ...................................................................... 228 
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OSTRÓDA, st. l, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 25-56/27- PŚ ...... .... ...... .. .......................... .... .. ........................................ 273 
OSTRÓDA, st. l, ul. Wyspiańskiego, wykop 6, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 25-56/ 27- PŚ .................. ........ .................. 274 
OŚWIĘCIM-Stare Miasto, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-49/ -- NŻ .... .................... ................................ ...... ...... .. .... .... 306 
OTOROWO, st. 41 (GAZ 123), gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-23/ 42- N ............................................................ 62 
OTOROWO, st. 66 (GAZ 128), gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-23/ 113 - MOPR-OR ........................................ 180 
OŻARÓW MAZOWIECKI, st. II, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 57-64/11 - MOPR-OR ............................................... 181 

p 
PACHÓW, st. l, gm. Kramsk, woj. konińskie, AZP 55-42/ 4- WŚ .......................................................... .......... ................... 228 
PAPROTKl KOLONIA, st. l, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/-- MOPR-OR ................ .................... .... ................. 182 
PAPROTKI KOLONIA, st. 41, gm. Milki, woj. suwalskie, AZP 21-73/73- WEŻ .............. .................... .......... .................. .. 134 
PARZNIEW, st. VI, ul. Krótka 2 (działka 103), gm. Brwinów, woj. warszawskie, AZP 58-64/21 - WEŻ .............................. 135 
PAWEŁKI, st. 7, gm. Kochanowice, woj . częstochowskie, AZP 88-49/9- ŚPEB .... ............................................................... 108 
PAWŁOWICE, st. l , gm. Michałów, woj. kieleckie, AZP 93-61/7 - WEŻ ............................................................................. 137 
PĄGÓW, st. E, gm. Wilków, woj. opolskie, AZP 79-34/ - - WEŻ ........................................ .. .......... ............ .......................... 137 
PEŁCITCE, st. 2, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 38-12/64- WŚ ...................................................................................... 228 
PEŁCITSKA, st. l, gm. Wartkowice, woj . sieradzkie, AZP 61-47/ 1- NŻ ............................................................................. 306 
PEŁCITSKA, st. 2, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 61-47/2- PŚ .............................................................................. 274 
PETRYKOIT, st. 6, gm. Białaczów, woj . piotrkowskie, AZP 76-60/23 - WŚ .................................................................... .. .. 229 
PIKULE, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie, AZP 89-79/4- MOPR-OR ........................................................... 183 
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, st. 12, AZP 74-54/28 - PŚ .... ..... ...... .. ........ .. .............................. .. .................. .... .... ... .. .. .. ...... 274 
PLEŚNO, st. 2, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-7/11 - ŚPEB ........................ ......................................................... 108 
Pł.AWNIOWICE, st. l, gm. Rudzieniec, woj. katowickie, AZP 95-42/- - PŚ ........ ........ ................ ................... .. .............. .... 275 1 

PŁĄCHAWY, st. 25, gm. Płużnica, woj . toruńskie, AZP 33-44/ 117- WEŻ ................ .......................................................... 137 1 

PŁOCK, pl. Narutowicza 53, AZP 50-54/ 53 - WŚ ........................... ....... .... .. ............ ....... .............. .... ................ .. ................. 229 1 
PŁOCK, PSM 52, pl. 13-tu Straconych, AZP 50-54/ 52- PŚ ................................................................................................ . 275 

1

1 

PODEBŁOCIE, st. 2 -wschodnia osada przygrodowa, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/ - - WŚ ........... ............. 230 
PODEBŁOCIE, st. 5 - południowa osada przygrodowa, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/ - - WŚ ...................... 230 l 
PODLODÓW, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 94-92/ 228 - N ................................................................................ 62 l 
PODŁĘŻE, st. 3, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-57/6 - ŚPEB .. .. ........................... ............. .. ... ...... .. ............... 108 1 
PODŁĘŻE, st. 4, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/38 - ŚPEB ..................... .. .......................... .... ... ... .......... 109 

111

1 

PODŁĘŻE, st. 12, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/11 - N ............ ........ .... .... ........................... ... ............... ... 63 
PODŁĘŻE, st. 17, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/ 18- N ........... ....................................... .. ............. : ...... .. .. 63 
PODZAMCZE-Góra Birów, st. l, gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie, AZP 94-52/ - - P ....................... ............... .................. 15 
POKRITWNICA, st. l, gm. Pawłów, woj . kieleckie, AZP 84-68/141- MOPR-OR ... ................... ............ ................ .......... 184 
POKRITWNICA, st. 2, gm. Pawłów, woj. kieleckie, AZP 84-68/142 - WEŻ ....................................................................... 138 
POLANOWICE, st. l , gm. Gubin, woj . zielonogórskie, AZP 62-6/10- WŚ ............... .. ............................. ...................... .... 231 
POLKOWICE-Stare Miasto, kw. A, Bl i B2, gm. loco, woj. legnickie, AZP 71-19/- - PŚ .................................................... 275 
POPł.AWY, st. 14, gm. Brańsk. woj. białostockie, AZP 46-84/ 77- ŚPEB ............................................... ....................... ..... .. 109 
POZEZDRZE, st. l, gm. loco, woj. suwalskie, AZP 16-74/ - - NŻ ................................................... .... .... ............................... 307 
POZNAŃ, pl. Kolegiacki, AZP 52-28/ -- WŚ .......... .. .. .. .................... ....................................................... ...... ...................... 232 
POZNAŃ, ul. Rynek Śródecki 4, AZP 52-27/ -- WŚ ..... .. ...... ......... .. .. .. .. ......... ... .. .. .............. ...................... .. ....................... 232 
POZNAŃ, Wzgórze św. Wojciecha, AZP 51-28/- - PŚ ............................ ................ .............................. ................................ 276 
PROSZKOWA, st. l, gm. Wołów, woj. wrocławskie, AZP 74-26/62- WEŻ ......................................................................... . 138 
PRUSZCZ GDAŃSKI, st. 5, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 14-44/3 - MOPR-OR .... ............ ...... .... ................... .. ................ 184 
PRUSZKÓW, st. VI, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 58-64/ 10- MOPR-OR .................................................................... 185 
PRUSZKÓW, st. VII, gm. loco, woj. warszawskie AZP 58-64/ 11- WEŻ ........ ....................... .. ...................... .......... ...... ....... 138 
PRUSZKÓW, ul. Inżynierska 20, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 58-64/1 - MOPR-OR ..... ....... .................... .................. 186 
PRZEDBÓRZ, st. 7, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 81-55/9- NŻ ...... .... ............................................. .............. ........ ...... 307 
PRZEMYŚL, st. 22, rotunda św. Mikołaja, AZP 108-84/88 - WŚ ........................................................................................... 233 
PRZYBRANÓWEK, st. 43, gm. Aleksandrów Kujawski, woj . włocławskie, AZP 44-44/ 62- N .............................................. 63 
PRZYMIŁOWICE, st. l , gm. Olsztyn, woj. częstochowskie, AZP 88-50/25 - M ................ ......... .. ............................... ........... 24 
PRITSTANKI, st. 5 (GAZ 117), gm. Szamotuły, woj . poznańskie, AZP 50-23/ 128- N .......................................................... 64 
PRITSTANKI, st. 12 (GAZ 115), gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 50-22/ 11- N ........................... .. .. .... ....................... 64 
PRITSTANKI, st. 16 (GAZ 111), gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 50-22/ 15- WEŻ ................................................... 138 
PSARY, st. 40, gm. Jemielno, woj . leszczyńskie, AZP 70-24/ 49- MOPR-OR ................... ..................................... .. ......... ... . 186 
PUCK, st. 15, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 4-42/ 17- ŚPEB ................................................................................................ 109 
PUCK-Zamek, st. l , gm. loco, woj. gdańskie, AZP 2-42/ 47- PŚ ............ ... .... .... .... ........ .... ..... ... .. ....... .... .... .... .... ....... ........... 276 
PUł.AWY-WŁOSTOWICE, st. 3, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 74-76/ - - WŚ .................................................... .. ....... ..... 233 
PUŁTUSK-Miasto, al. Polonii 4, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 46-67/ -- PŚ ............................................................. 276 
PYRITCE-Stare Miasto, gm. loco, woj. szczecińskie, AZP 36-8/ - - PŚ ............. .. .. ............................................................ .. .. 277 
PYSZNICA, st. l, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 92-77/21 - ŚPEB ............ .. ...... ...... .... .... .............. ..... ........ .................. .. 110 



R 
RACIBÓRZ-Stare Miasto, Rynek, gm. loco, woj. katowickie, AZP 101-40/ -- PŚ .................................................... ........... 277 
RACIBÓRZ-Stare Miasto, kościół dominikanek, gm. loco, woj. katowickie, AZP 101-40/- - NŻ ... ....................... .............. 308 
RACULA, st. 15, gm. Zielona Góra, woj. zielonogórskie, AZP 62-15/ 19 - ŚPEB .............. ..... ...... ...................... ....... ... ....... 110 
RADOGOSZCZ, st. 15, gm. Międzychód, woj. gorzowskie, AZP 47-18/ 7 - P ..... ...... ..................................... ........................ . 15 
RADOJEWICE, st. 29, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 46-41/86- N ........ ....................................................... .. .................... 64 
RADYMNO, st. 12, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 105-84/ 10- MOPR-OR ... ....... ................................... .. ... ................... 186 
RAJGRÓD, st. 61, ul. Szkolna 24, gm. loco, woj. łomżyńskie, AZP 25-82/ 115 - NŻ .......... ...................... .... ....... .. ............... 308 
RAKSZAWA, st. 12, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-79/ 9- N .......... .............. ......... ... .. ............ ...... .... ...... .. ............. .... ... 65 
RASlYN-Rybie, st. l, gm. Raszyn, woj. warszawskie, AZP 58-65/ 7 - MOPR-OR ................ ........ ........................................ 187 
REJOWIEC, st. 2 (GAZ 234), gm. Skoki, woj. poznańskie, AZP 48-30/ 2 - WŚ ................................................................... 234 
RESZEL, st. III, wykop 7, 8, 9, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 18-67/ 3- PŚ .................................................................. ..... 277 
ROBERTOWO, st. 17, gm.Brudzeń Duży, woj. płockie, AZP 48-52/ 39- WŚ .................................................................... 234 
ROGOWO, st. 23, gm. Lubicz, woj. toruńskie, AZP 38-45/ 107- N ...................................................................................... 65 
ROGÓW, st. st. 21, 22, gm. Repki, woj. siedleckie, AZP 53-79/ 21, 22- WŚ ... .... ...... ........ ................................................... 235 
ROMATOWO, st. 2, gm. Mochowo, woj. płockie, AZP 45-53/ 26 - WEŻ ............................................................................ 139 
ROWOKÓŁ, st. 4, gm. Smołdzino, woj. słupskie, AZP 5-31/13- WŚ .................................................................................. 235 
ROŻNÓW, st. l, gm.Gródek n. Dunajcem, woj. nowosądeckie, AZP 108-64/ 1- NŻ ............................ ............................. 309 
RÓWNINA DOLNA, st. 3, gm. Korsze, woj. olsztyńskie, AZP 15-68/ 6- MOPR-OR .............................................. .......... 187 
RÓWNINA DOLNA, st. II, wykop 1-12, gm. Korsze, woj. olsztyńskie- WŚ ................................................................ ........ 236 
RUDA, st. st. 3-6, gm. Grudziądz, woj. toruńskie, AZP 32-44/ st. st. 11-14- WEŻ ................................................ .. .......... 139 
RUDA TARNOWSKA, st. l "Kopiec", gm. Wilga, woj. siedleckie, AZP 66-70/ 7- WEB ................................................ .. .... 87 
RUDKA, st. l, gm. Wierzchosławice, woj. tarnowskie, AZP 103-65/ 36 - NŻ ....................................................................... 309 
RUMIA, st. 24, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 7-42/ -- NŻ .................................... ............................................................... 309 
RUSKO, st. st. 22, 35, 49, 50, 51 (Kopalnia), gm. Strzegom, woj. wałbrzyskie, AZP 82-23/ 74, 91, 99, 100, 101 - P .... .... ...... 16 
RUSOCIN, st. 4, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie, AZP 14-44/ 38- WEŻ .................................... ....... .............. ............. 140 
RUSZKÓW l, st. 19, gm. Kościelec, woj. konińskie, AZP 58-44/ 35- ŚPEB .......................................................................... 111 
RUSZKÓW l, st. 20, gm. Kościelec, woj. konińskie, AZP 58-44/ 36 - ŚPEB ........... .................... .............. ........ .................... 112 
RUSZKÓW l, st. 21, gm. Kościelec, woj. konińskie, AZP 58-44/ 37 - ŚPEB ........................................................ .................. 112 
RYBINY, st. 17, gm. Topólka, woj. włocławskie, AZP 51-44/ -- N ............................................................................ .............. 66 
RYBNICA LEŚNA-Zamek "Radosno", "Radosno", st. l, gm. Mieroszów, woj. wałbrzyskie, AZP 88-21/1- PŚ ................... 277 
RYBNIKI, st. l "Krzemianka", gm. Wasilków, woj. białostockie, AZP 34-86/ - - ŚPEB .............. .......................................... 112 
RYTRO, Zamek, st. l, gm. loco woj . nowosądeckie, AZP 114-63/ 1- PŚ ............................................................................... 277 
RZADKWIN, st. 22 (GAZ 365), gm. Strzelno, woj. bydgoskie, AZP 47-39/ 22- N ........................................ ........................ 66 
RZESZOTARY, st. l, gm. Miłkowice, woj. legnickie, AZP 76-20/ 13- ŚPEB ....................................... .......... ....................... . 112 
RZUCEWO, st. l, gm. Puck, woj. gdańskie, AZP 4-42/ 1 - N ................................................................................................. 66 

s 
SADŁOWO, Zamek, st. l, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-52/ 5 - PŚ .. .................... ................................................... 279 
SAMBOROWO, st. X, gm. Ostróda, woj. olsztyńskie, AZP 26-55/ 10- M ...................... ........................................................ 25 
SARNIA ZWOLA, st. 8, gm. Waśniów, woj. kieleckie, AZP 85-68/ 303 - N ............ .............................................................. . 67 
SARNOWO, st. 8, gm. Stolno, woj. toruńskie, AZP 32-44/ 81 - N ......................................................................................... 67 
SARNOWO, st. 12, gm. Stolno, woj. toruńskie, AZP 32-44/ 91 - N ..................................... ............ ...................................... 67 
SARNOWO, st. 15, gm. Stolno, woj. toruńskie, AZP 32-44/ 94- N ................................................................. ........ .............. 67 
SĄSPÓW, st. 18, gm. Jerzmanowice-Przeginia, woj. krakowskie, AZP 99-55/ 104- N ............................................................. 68 
SĘDZIN DRUGI, st. 23, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-43/ 255 - N ..................................................................... 68 
SĘKOWICE, st. l, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-7/ 16- ŚPEB .................. ............................................. ............. 113 
SĘKOWICE, st. 3, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-6/ 4- ŚPEB ....................... ........................................ .............. 113 
SĘKOWICE, st. 7, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-6/ 2 - WŚ ............................... ........................... ...................... 236 
SĘKOWICE, st. 9, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-6/ 3- WŚ ......................................... .. ...................... .......... ..... 237 
SĘKOWICE, st. 11, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-06/ 13 - NŻ ........................................................................... 309 
SIEDLEC, st. 17, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 104-60/123- MOPR-OR ................. ............................ ............ ....... 188 
SIEDLNICA, st. 17, gm. Wschowa, woj. leszczyńskie, AZP 66-22/ 47- P ............................................. .............. ................ .... 16 
SIEDLNICA, st. 74, gm. Wschowa, woj. leszczyńskie, AZP 66-22/ 84- P ............................................................................... 17 
SIEMIECHÓW, st. 2, gm. Widawa, woj . sieradzkie, AZP 73-45/ 57- MOPR-OR ....... ............................ ..................... ....... 188 
SIEMONIA, st. 8, gm. Bobrowniki, woj. katowickie, AZP 95-48/ 50- ŚPEB ................................................................ .. ...... 113 
SIERADZ-Rynek, st. 2, AZP 70-45/ 6 - WŚ ...................................................... .. ......................................................... ......... 237 
SINIARZEWO, st. l, część A, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/ 115- ŚPEB ...................................................... 114 
SINIARZEWO, st. l, część B, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/ 115 - N ...... ............ ............................................ 69 
SKAŁA, st. l, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 99-55-208 - PŚ .......... ....... .................... ........................................................ 280 
SKIBICE, st. l, gm. Grabowiec, woj. zamojskie, AZP 85-91/1 - WŚ .................. ................................................. ........ .......... 237 
SKOMACKWIELKI, st. 2, gm. Stare Juchy, woj. suwalskie, AZP 23-76/ -- WEŻ .............. ........................ ......................... 141 
SŁONOWICE, st. "G", gm.Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/38- N ................. .............................................. 69 
SŁUBICE, st. 3, gm. loco, woj. płockie, AZP 53-56/ 5 - ŚPEB ............................................................................................... 114 
SŁUP, st. 2 (znane w literaturze jako 3), gm.Środa Śląska, woj. wrocławskie, AZP 77-25/ 11- ŚPEB ................................... 115 
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SŁUPNICA, st. l, gm. Biskupiec, woj. toruńskie, AZP 29-50/- - PŚ ............... ...... ......... .. ....... ........ .................................... 280 
SŁUŻEWO, st. 28, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 43-44/151 - PŚ ... ......... .... .... ........ .......................... 280 
SOCHACZEW, ul. Warszawska 5, st. 13, gm. loco, woj. skierniewickie, AZP 56-59/29- PŚ ....................................... ....... 281 
SOKOLEC, st. l, gm. Szamocin, woj. pilskie, AZP 39-31/44- N ................................... .... .................................. ........ ..... .. ... 69 
SOPOT, st. l, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 10- 43/- - WŚ .................... ...... ......................... ... .... ........... ..... ........ ... .. ....... ..... 238 
SOSNOWIEC-SIELEC, Zamek Sielecki, gm. loco, woj. katowickie, AZP 98-48/- - NŻ ................ ..... ...................... ....... ... 310 
SPYCHÓWKO, st. IV, wykop l, 2, gm. Świętajno, woj . olsztyńskie, AZP 28-69/- - MOPR-OR .. ............................... ....... 189 
SPYTKOWICE, st. 26, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-52/26 - N .... ... ... ........... ....... ..... ...................................................... 69 
SPYTKOWICE, Zamek, st. 41, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-52/- - NŻ ..................... .......... .......................................... 311 
STALMlERZ, st. 3, gm. Chrostkowo, woj. włocławskie, AZP 41-49/40- WEŻ ............ ...................... .... ........................ ....... 141 
STANISŁAWICE, st. 9, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/9 - MOPR-OR ....... .............. ... ......... ......................... ..... . 189 
STAROGRÓD, st. 6, 8, gm. Siennica, woj . siedleckie, AZP 61-72/50- WEB .................. ............................................. ........ 88 
STARY DIERZGOŃ, st. 3, gm. loco, woj . elbląskie, AZP 22-51/3 - WEŻ ....... ............................................................... ...... 141 
STARY KSIĄŻ, st. 2, gm. Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, AZP 85-21/4 - WŚ ................ ...... ........ ................................... ......... 238 
STARYGRÓD, st. l , gm. Kobylin, woj. leszczyńskie, AZP 66-31/107 - PŚ .................... ........................................................ 281 
STARZYNKA, st. III, gm. Terespol, woj. bialskopodlaskie, AZP 59-90/29 - ŚPEB ..... .......... ...... ...... .... ................................ 115 
STAWIEC, st. l, gm. Lubanie, woj . włocławskie, AZP 46- 46/23- NŻ ....................... ... ........................................................ 311 
STERKOWIEC, st. 5, gm. Brzesko, woj. tarnowskie, AZP 104-63/37- NŻ ...................... ...................................... .............. 312 
STODZEW, st. l, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 61-72/44- WEŻ ................ ... ... .............. ........ .............................. ..... 142 
STOŁPIE, st. l, gm. Chełm, woj. chełmskie, AZP 79-89/- - WŚ ............. .... .............................................. ........... ........ ....... 238 
STRUGIENICE, st. 4, gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25 - MOPR-OR .......... .......... ...... .............. ................. 189 
STRZEGOWA, st. Góra Grodzisko Pańskie, gm. Wolbrom, woj. katowickie, AZP 98-54/-- PŚ .. ....... ............................... . 281 
STRZEGOWA-Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie, AZP 98-54/-- P ..................... .. ................................... ......... 18 
STRZELCE MAŁE, st. 9, gm. Szczurowa, woj. tarnowskie, AZP 101-62/38- MOPR-OR ................. ... ................. ............. 189 
STRZELCE MAŁE, st. 13, gm. Szczurowa, woj. tarnowskie, AZP 101-62/ 42- MOPR-OR ................................................ 190 
STRZELCE WIELKIE, st. 15, gm. Szczurowa, woj. tarnowskie, AZP 101-62/45- MOPR-OR ........................................... 190 
STRZELCE-Krzyżanna, st. 41, gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 47-38/56- N ......... ... ........................................................ 70 
STRZELIN, st. 19, gm. loco, woj. wrocławskie, AZP 87-29/-- N .... ... ....... ............................................................................. 71 
STRZEMIESlYCE-DĄBROWA GÓRNICZA, st. 2, gm.Dąbrowa Górnicza, woj . katowickie, AZP 97- 50/1-WŚ ...... .... .. 239 
STRlYŻÓW, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-95/10 - N .............. ... .................................. ................................. 71 
STRlYŻÓW, st. 26, gm. Horodło, woj . zamojskie, AZP 86- 96/65 - N ............... ............ ..... .................................................... 71 
STRlYŻÓW, st. 28, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/8 - N ................................................................................ ..... 72 
SULEJÓW, st. l, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 75-55/6- PŚ .......... ... ........... ............ ............ ..................................... .... 282 
SULKOWO RZECZNE, st. st. 3, 5, 7, 8, gm. Mochowo, woj. płockie, AZP 45-52/28, 30, - ,-- MOPR-OR ..................... 191 
SUŁKOWO, st. l, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 51-46/78- PŚ ............................................... .............................. 282 
SUSZ, st. l, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 25-50/1- PŚ ....................... ..... ....... ...... .... .............. .......... ................................... 282 
SZADEK, st. 3, gm. Blizanów, woj. kaliskie, AZP 65-38/40- ŚPEB .............. .... .......... ............ ...................... .......... .............. 116 
SZAŁAMAJE, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/-- ŚPEB ......................... .......................................... ............ ... 117 
SZARÓW, st. 2, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104- 59/61 - N ..................... .................. ......... ........ ......................... ........ .... 72 
SZARÓW, st. 4, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/63- N .............................................................................. .. ... ........... 72 
SZARÓW, st. 5, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/64 - N ..................................... ... ............... ................... ................... 72 
SZCZECIN, Stare Miasto "Podzamcze", kwartał 12, AZP 30-5/77- WŚ ........................ ...................... ........ ........................ 239 
SZCZECIN, Stare Miasto "Podzamcze", kwartał V, AZP 30-5/77 - WŚ ......... ....................................................................... 239 
SZCZECIN, Stare Miasto "Podzamcze", kwartał VI, AZP 30-5/77- WŚ .. ... ............................... ... .. ... .. .. ... ........................... 239 
SZCZECIN-Gumieńce, ul. Harnasiów, AZP 30-5/- - ŚPEB ........................................... .. .............. ............. .... ............ .. ....... 117 
SZCZECIN-Klęskowo, st. 13, AZP 31-6/25- N ................................ ........................... ........................................................... 72 
SZCZECIN-Płonia, st. 2, AZP 32-7/32- N .............................................. ......................... .................................. ... ................ 72 
SZCZEPANÓW, st. 5, gm. Brzesko, woj. tarnowskie, AZP 104-63/39- PŚ ........................................... .... ......................... .. 283 
SZClYTNO, st. I ul. l-go Maja, wykop 6, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 28- 66/- - NŻ ................................ ..................... 313 
SZClYTNO, st. III Bartna Strona, wykopy lb-1e, gm. loco, woj olsztyńskie, AZP 28-66/-- NŻ ......... .... ......... ...... ..... ....... 313 
SZESTNO, st. II "Ptasia Wyspa", gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/-- WEŻ ..... .. ... .. ... .. .... .. .. .... ..... .......... .. ...... ... 142 
SZESTNO, st. Ill, wykop 3, 4, 5, 6, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/9- WŚ .......................................... ... ......... 240 
SZPROTAWA-IŁAWKA, st. l, gm. Szprotawa, woj. zielonogórskie, AZP 70-14/1 - WŚ ..... .................................... ....... ...... 240 
SZPROTAWA-lŁAWKA, st. 5, gm. Szprotawa, woj. zielonogórskie, AZP 70-14/56- WŚ ..................... ............ ............ ...... 240 
SZPROTAWA-ZARZECZE, st. 4, gm. Szprotawa, woj . zielonogórskie, AZP 70-14/15- WEŻ ........... ... ..... .................. ... ..... 143 
SZREROKOPAS, st. 4, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 35-45/158- N ............... ... ..... ......... ... ... ...................................... 73 
SZTYNORT DUży, st. 5 "Kurka", gm. Węgorzewo, woj. suwalskie, AZP 16-72/-- N .......................................................... 73 
SZTYNWAG, st. 4, gm. Grudziądz, woj. to ruńskie, AZP 31-44/16 - N .................................................................................. 73 
SlYNYCH, st. 12, gm. Grudziądz, woj. toruńskie, AZP 31- 44/2- WEŻ ................. ...... ....... ................................. ........... .... 143 
SlYNYCH, st. 13, gm. Grudziądz, woj. toruńskie, AZP 31-44/28- WEŻ ................................................ .......................... .. 143 

ś 
ŚCIEJOWICE, st. l, gm, Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/135 - M ......................................................................... ....... 25 
ŚLĘŻA, st. l, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, AZP 81-28/33- ŚPEB ............ ........ ............................................... ............ 117 
ŚWIDNICA, kwartał: Bohaterów Getta, Teatralna, Przechodnia, Muzealna, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 85-23/-- PŚ .. 283 



ŚWIDNICA, ul. Pułaskiego 9, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 85-23/-- PŚ ..... ................................... .............................. 283 
ŚWIDNICA, ul. Pułaskiego 20, 22, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 85-23/ - - PŚ ..... ................................ ....... .................. 283 
ŚWIDNICA, ul. Spółdzielcza 33, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 85-23/ - - PŚ ......................................... ......... .... ............ 283 
ŚWIERKIANIEC, st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 94-47/ 2- PŚ .. ................................................................... ............ 283 
ŚWIĘTOSŁAW, st. 17, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 35-45/ 192- N ........ .. ................................. .. ........ .. ...................... 74 
ŚWIĘTOSŁAW, st. 30, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 35-45/ 222 -N ...... ..................... .. ........................................ .. ..... 74 
ŚWIĘTY GAJ, st. 6, gm. Rychliki, woj. elbląskie, AZP 20-51/18- MOPR-OR .......... ............................... ........................... 191 

T 
TARGOWISKO, st. 3, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 42- MOPR-OR ................................................................. 192 
TARGOWISKO, st. 8, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 54 - ŚPEB .......... ................................................................. 118 
TARGOWISKO, st. 9, gm. Kłaj, woj . krakowskie, AZP 104-60/ 51- ŚPEB ........................................................................... 118 
TARGOWISKO, st. 10, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 52 - MOPR-OR ................................................................ 192 
TARGOWISKO, st. 11, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 49- N ......................................... ..... ................................... 74 
TARGOWISKO, st. 12, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/46- N .......................................... ....................................... 74 
TARGOWISKO, st. 13, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 45- N ..................... ........................ ........ ................... ........ . 75 
TARGOWISKO, st. 14, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 44- N .................. ........................ .............. ........... ...... ........ 75 
TARGOWISKO, st. 16, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/ 71 -N ................................................. .... .............. .............. 75 
TARGOWISKO, st. 23, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 47- WŚ .......... .... ............................................................... 241 
TARGOWISKO, st. 24, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 48- PŚ .................................................................. .... .... ... 284 
TARGOWISKO, st. 26, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-60/ 53 - ŚPEB ......................................................................... 118 
TARNOWO PAŁUCKIE, st. 13, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/108- MOPR-OR ........ .. ........ ........................... 192 
TARNÓW, st. 7, AZP 104-66/ 7- MOPR-OR .................................. .. .................................................................................. 192 
TARNÓW-Stare Miasto, st. 14, ul. Bernardyńska 6-8, AZP 103-66/ 1- PŚ ........................................................................ 284 
TEPTIUKÓW, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94/ 119- N ......................................... ... .............. .................. 75 
TŁOKOWO, st. II, gm. Jeziorany, woj. olsztyńskie, AZP 19-64/ - - M ................ ........ ................ ........................................... 26 
TOKARY, st. l, gm. Korczew, woj . siedleckie, AZP 54-82/ 1- WŚ .............................................. .......................................... 241 
TOMICE, st. VI, gm.Góra Kalwaria, woj. warszawskie, AZP 61-68/ 43- WEB .................. .. ................................................ . 89 
TORUŃ, st. 243, AZP 39-44/ 30 -WEB ..................................................................................................... ...................... ....... 89 
TORUŃ, st. 327, AZP 39-44/ 137 - N .............................................................................................................................. ... ..... 76 
TREPCZA, st. 2, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, AZP 112-78/ 84 - WŚ ................................................................................. 242 
TROPIE, st. l, gm.Gródek n. Dunajcem, woj. nowosądeckie, AZP 108-63/ 1- NŻ .............. ... .. : ......................................... 314 
TRUSKOIASY, st. 8, gm. Wręczyca Wielka, woj. częstochowskie, AZP 85-45/ - - ŚPEB ..................................................... 118 
TRZCINICA, st. l, gm. Jasło, woj. krośnieńskie, AZP 109-71/2 - WŚ ...................... .. .............................. ............ .... ...... ...... 242 
TRZEMESZNO, zespół poklasztorny kanoników regularnych, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 49-36/ - - PŚ ....................... 284 
TRZEPNICA KOLONIA, st. 8, gm.Łęki Szlacheckie, woj. piotrkowskie, AZP 78-54/ 36- ŚPEB ........................................ 119 
TUR DOLNY-BUSINA, st. 3, gm. Michałów, woj . kieleckie, AZP 92-61- WEŻ ................................................................. 144 
TURZNO, st. 9, gm. Łysomice, woj . toruńskie, AZP 38-45/ 124 - WŚ ........ .. ..... .... ................................................ ............... 243 

u 
UJŚCIE, st. 4, gm. loco, woj. pilskie, AZP 39-26/ - - WEŻ .................................................................................... ........ ....... 144 
UMIENINO, st. 3 (3a), gm. Bielsk, woj. płockie, AZP 47-54/ 21- WŚ ................................................................................. 243 
UNIERZYŻ, st. 2, gm. Strzegowo-Osada, woj . ciechanowskie, AZP 43-59/ 18- WEB ............................................................ 90 

w 
WADOWICE, st. 3, gm. loco, woj. bielskie, AZP 106-52/ - - NŻ ........................................................................ .................. 314 
WALKÓW-KURNICA, st. l, gm. Osiaków i Komornica, woj. sieradzkie, AZP 75-45/ - i 76-45/ -- MOPR-OR ............ 193 
WARGOWO, st. 4, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/ 47 - MOPR-OR ............................ ...... ........................... 193 
WARSZAWA-Stare Miasto Skarpa Staromiejska, AZP 56-66/ -- NŻ ................................................................................... 314 
WAWRZYSZEW, st. III, gm. Błonie, woj. warszawskie, AZP 57-62/ 14- MOPR-OR ........................................................... 194 
WĄSOSZ, st. 9, gm. Zlotów, woj. pilskie, AZP 33-29/ 9 - WEŻ ............................................................................................. 145 
WERSzczycA, st. l, kurhan l, gm. Jarczów, woj . zamojskie, AZP 94-91/50 - N ...... ............................................... ............. 77 
WĘGLINY, st. 4, gm. Brody, woj. zielonogórskie, AZP 64-7/ 62- ŚPEB .................................................. .. ........................... 119 
WICINA, st. l, gm. Jasień, woj. zielonogórskie AZP 65-10/ 1- WEŻ .............................................. ...................................... 145 
WIELICZKA, st. 11, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/ 11- MOPR-OR ............ ........ ............................................... 194 
WIELICZKA, st. 13, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/ 13 -N ..................... .................................................... .... .... .... 77 
WIELKA WIEŚ, st. 16, gm. Wojnicz, woj. tarnowskie, AZP 105-65/ 59 - ŚPEB ................................................ ................... 119 
WIERZBOWA, st. l , gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/ 4- WEB ........................................................................ 90 
WIERZCHOSŁAWICE, st. 5, gm. loco, woj . tarnowskie, AZP 103-65/ 23 - MOPR-OR ............................ ........................ 195 
WIERZCHUCA NAGÓRNA, t. 3, gm. Drohiczyn, woj. białostockie, AZP 51-81/4- MOPR-OR ..................................... 195 
WIERZYCE, st. 11, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 51-32/ 27- WEŻ ................................................................ ........ .... 146 
WILczycE, st. 10, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-7 3/ - - P .................. .. ..................... .......................................... ..... 18 
WINCENTÓW, st. st. l, lll, gm.Góra Kalwaria, woj. warszawskie, AZP 63-68/ 47, 51- ŚPEB ............................................ 120 
WIŚLICA, st. l - Grodzisko, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63/ 82 - WŚ ............ ........ ................ ..................................... 244 
WIŚLICA-"Regia", st. 2, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63/ 83- WŚ ................................................................................ 244 
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WITOLDÓW, st. l, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 54-52/ 108- N .................... ................................................. 78 
WLEŃ-ŁUPKI, st. l, gm. Wleń, woj. jeleniogórskie, AZP 81-15/ 2-- WŚ ...... ............... ...... ... ... .. ... .................... ............ ...... 244 
WłADYSłAWOWO-Ostrowo, st. 12, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 2-40/ -- N ... ........... .............. .... ........ .................. ........ . 78 
WłADYSłAWÓW, st. 2, gm. Iłów, woj. płockie, AZP 53-56/ 20- WEŻ ....................... ..................................... ... ............... 146 
WŁOCłAWEK-Stare Miasto, ul. Matebudy 15-Tumska 8, st. 3, AZP 47-48/ -- NŻ .................. .. .. ... ...... ... .. ... ..................... 315 
WOJCIESlYCE, st. 85, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 43-12/ 1- N ............................................................................. 78 
WOJNICZ, st. l, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/ 1 - PŚ .. ............................ ............................................................ 285 
WOJSZKI, st. 2, gm. Juchnowiec Dolny, woj. białostockie, AZP 42-87/ 92- PŚ .................................................. ................. 285 
WOLA BACHORNA, st. 4, gm. Zakrzewo, woj . włocławskie, AZP 46-44/ 168 - ŚPEB ........................................................ 120 
WOLIN, st. 10, gm. loco, woj. szczecińskie, AZP 22-6/ 74 -WŚ ................................. .................................................. ......... 245 
WOŁOGOSZCZ, st. 13, gm. Dobiegniew, woj. gorzowskie, AZP 39-17/33 - M ........................................................... .......... 26 
WOŁOMIN, st. XVI, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 54-69/ 41- ŚPEB .............................. .............. ................................. 120 
WÓLKA DOMANIEWSKA, st. 9, gm. Wieniawa, woj. radomskie, AZP 74-65/ - - MOPR-OR .......................................... 196 
WÓLKA ZAŁĘSKA, st. VII, gm.Góra Kalwaria, woj . warszawskie, AZP 61-68/ 60- N ......................................................... 78 
WROCłAW, ul. Drobnera, st. l, AZP 80-28/ - - NŻ ................................. .. ......................................................................... 315 
WROCłAW, ul. Oławska 12, AZP 80-28/ -- PŚ ........................................................ ................................. .. .............. ......... 286 
WROCłAW, ul. Piłsudskiego 13, AZP 80-28/ - - NŻ ......... .......................... .. ................................ .. ...... .. .. .. ......................... 315 
WROCłAW, ul. Piłsudskiego, AZP 80-28/ - - PŚ ............... .... ........ .... .... ............ .. .. .............................................................. 286 
WROCłAW, ul. Św. Antoniego, ul. Kazimierza Wielkiego, AZP 80-28/ -- PŚ ................................................ ................... 287 
WROCłAW, ul. Świdnicka 18 i 20, AZP 80-28/ -- PŚ .. .. ....................... .. .......... .. ............................................................... 286 
WROCłAW-Mokra, st. l, AZP 78-27/ -- PŚ ....................................................................................................................... 287 
WROCłAW-Ołbin, ul. Jedności Narodowej (odcinek środkowy), AZP 79-28/ -- PŚ ........................................................ 287 
WROCłAW-Rędzin, st. l (9), AZP 78-28/ -- WŚ ................ ..................................................... .. ......................................... 245 
WROCłAW-Stare Miasto, AZP 80-28/ -- PŚ ....................... .................. .. .............................................................. ............ 288 
WRONKI, st. 2, gm. loco, woj. pilskie, AZP 46-22/ 52- WEŻ .......................................... .............................................. ...... 147 
WRZEŚNICA, st. 7, gm. Sławno, woj. słupskie, AZP 10-26/ 2- WŚ ................................ .. .................................................. 245 
WYSZEMBORK, st. II, gm. Mrągowo, woj . olsztyńskie, AZP 21-69/ 18- WEŻ ................................ ............ ....................... 147 
WYSZEMBORK, st. Na, gm. Mrągowo, woj . olsztyńskie, AZP 21-69/ -- MOPR-OR ........................................................ 196 
WYSZEMBORK, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/ -- MOPR-OR .................................... .... .............. ..... 196 
WYTYCZNO, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/ 3- MOPR-OR .................................................................. 197 

z 
ZACISZE, st. XII, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie, AZP 65-87/ 68- MOPR-OR .......................................................... 197 
ZADOWICE, st. l "b", gm. Godziesze, woj. kaliskie, AZP 68-39/ 66 - MOPR- OR ................ .... ........ .. ............................... 197 
ZAGAJE STRADOWSKIE, st. l "Mogiła Stradowska", gm. Czarnodn, woj. kieleckie, AZP 96-61/141- N ......................... 79 
ZAGÓRZE, st. 2, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 104-59/ 2- WŚ .......................... .. .............................................. 245 
ZAGÓRlYCE, st. 3, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/ - -WEB ........................ ...................... .. ................. 91 
ZAJKI, st. l, gm. Tykocin, woj. łomżyńskie, AZP 36-81/5 - M .......... ....................................................................................... 26 
ZAKRZOWIEC, st. l, gm. Niepołomice, woj . krakowskie, AZP 103-58/ 12- N ............................ .... ................ ........ ............. 79 
ZAKRZÓW, st. l, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/ 79 - M ............................. .. .. ........ ........ ........................... 27 
ZAKRZÓW, st. 2, gm. Niepołomice, woj . krakowskie, AZP 103-58/ 80- ŚPEB .................................................................... 121 
ZAKRZÓW, st. 3, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/ 19- MOPR- OR ................ .......................................... 198 
ZAKRZÓW, st. 13, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/ 29 - MOPR-OR .......... ...... ........ ..... ........................... 198 
ZAKRZÓWEK SZLACHECKI, st. 5, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 81-49/ 35- ŚPEB .................................. .. .............. 121 
ZALESIE-"Okopek", gm. Wilkołaz, woj. lubelskie, AZP 82-78/ - - NŻ .......................... ...................................................... 316 
ZAMORZE, st. 16 (GAZ 93), gm. Pniewy, woj. poznańskie, AZP 50-21/115 - WŚ .......... .. ........ .. .................... .... .. ... .. .. ........ 246 
ZAWICHOST, st. 2, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 87-75/ 35- WŚ .............................................................................. . 246 
ZBROJEWSKO, st. 3, gm. Lipie, woj. częstochowskie, AZP 83-45/ 59 - ŚPEB ................................................................. .. ... 121 
ZBULITÓW MAŁY, st. VII, gm. Wohyń, woj. bialskopodlaskie, AZP 67-83/ 9 - N ................................................................ 79 
ZIENKI, st. l "Szwedzka Mogiła", gm. Sosnowica, woj. chełmskie, AZP 72-86/ -- WEB ................................. .. .................. . 92 
ZWOLA, st. l, gm. Miastków, woj. siedleckie, AZP 64-74/ 1 - WŚ ............................................ .. .. ........ ............................... 246 

ż 
ŻAGAŃ, st. 29, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 69-12/ 12 - PŚ ...................... .... ............................................................. 289 
żARY, st. 11, 52, 53, 56, 58, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 68-10/ 16, 33, 34, 37, 39- ŚPEB .................................... .. 122 
ŻEGOTKI, st. 4 (GAZ 376A), gm. Strzelno, woj. bydgoskie, AZP 47-39/ 77- N ................................ .. .......... .. ...... ............ .. ... 80 
ŻEGOTKI, st. 5 (GAZ 376), gm. Strzelno, woj. bydgoskie, AZP 47-39/ 78- N ................................................. ...................... 80 
ŻENICHÓW, st. 3, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-7/ 8- MOPR-OR .................................................................. 198 
ŻUłAWKA, st. 13, gm. Wyrzysk, woj. pilskie AZP 38-31/31 - P ............................ ................................................................. 19 
ŻUłAWKA MAłA, st. l, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/80- N ........................ ...................................... .. ................. 80 


