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Od redakcji 

Przygotowaliśmy kolejny, trzydziesty drugi rocznik „Informato-
ra Archeologicznego”, grupujący wstępne wyniki badań terenowych 
przeprowadzonych w roku 1998. 

Tom ten traktujemy jako zbiór archiwalnych sprawozdań. Nie in-
gerowaliśmy w treść nadesłanych ankiet, stąd pozostały anachroniczne 
zwroty typu „badania będą kontynuowane” czy „wyniki badań będą 
opublikowane”, oraz niepełne naprowadzające wskazówki bibliogra-
ficzne, choć znaczna część badań z tamtego sezonu doczekała się już, 
często znakomitych, publikacji. 

Umieszczony tutaj zbiór sprawozdań z badań z tego sezonu może 
być niekompletny. 

Nie wszystkie Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków były 
w stanie przesłać nam sprawozdania, o które prosiliśmy, ponieważ nie 
wszyscy badacze dostarczyli im sprawozdania z badań. Stąd w wielu 
przypadkach umieszczone zostały tylko informacje o przeprowadze-
niu badań na danym stanowisku – bez żadnego opisu wyników. Służby 
konserwatorskie są  w pewnym stopniu usprawiedliwione ogromem 
zadań, które realizują, natomiast z drugiej strony badacze powinni na 
bieżąco informować je o wynikach badań. 

Reasumując nasze starania o pozyskanie jak największej ilości 
informacji spowodowały duże opóźnienie w wydaniu tego tomu In-
formatora. Mimo wszystko stwierdziliśmy, że warto go wydać przez 
wzgląd na jego walory informacyjne.

Mamy nadzieję, iż dobra współpraca ze służbami konserwatorski-
mi i badaczami stanowisk sprawi, że kolejny rocznik uda nam się udo-
stępnić w niedługiej przyszłości. Ukaże się on zarówno wersji tradycyj-
nej jak i elektronicznej na stronie Krajowego Ośrodka Badań i Doku-
mentacji Zabytków

Apelujemy do środowiska konserwatorskiego i badaczy o przysyła-
nie sprawozdań z badań sporządzonych wg. wzoru ankiety znajdującej 
się na stronie KOBiDZ.
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PALEOLIT

Borsuki, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20- patrz: późne średniowiecze

DZIERŻYSŁAW, st. 35, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 102-38/146
obozowisko kultury magdaleńskiej (paleolit schyłkowy)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 4 lipca do 3 sierpnia przez 
prof. Bolesława Gintera i mgr Martę Połtowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). 
Finansowane przez PSOZ i Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 38 m².

Badania miały na celu dalsze rozpoznanie charakteru stanowiska, uchwycenie zachowanych 
struktur osadniczych, przeprowadzenie dalszych obserwacji stratygraficznych oraz uściślenie 
chronologii stanowiska i jego pozycji w podziale taksonomicznym kompleksu magdaleńskiego.

Przebadano obszar będący kontynuacją skupienia materiałów odkrytego roku 1997. Obok dużej 
ilości artefaktów leżących in situ w warstwie kulturowej, które nie tworzyły wyraźnych układów, 
znaleziono także 6 skupień różnej wielkości, o zróżnicowanym składzie inwentarza, odpowiadających 
niewątpliwie różnym rodzajom aktywności.

Odkryto ślady ognisk. Część stanowiska została zniszczona przez współczesny wkop. Znaleziono 
około 6,5 tys. artefaktów kamiennych wykonanych techniką łupania, w tym liczne (około 400) 
narzędzia (przede wszystkim zbrojniki, głównie trójkąty, rylce i przekłuwacze), rdzenie i debitaż, 
a także liczne kamienie, często ze śladami tłuczenia lub rozcierania oraz liczne grudki ochry. 
Zidentyfikowano jeden ząb mamuta.

Oprócz głównego wykopu archeologicznego wykonano także pięć szurfów geologiczno-
paleologicznych i palinologicznych. Badania przeprowadzili: prof. M. Pawlikowski (AGH), prof. S. 
Ściba (UJ), mgr A. Wacnik, dr P. Wojtal (PAN).

Wyniki badań z roku 1998 wskazują, że stanowisko jest najprawdopodobniej pozostałością 
niewielkiego obozowiska podstawowego. Skład inwentarza potwierdza tezę, o jego przynależności 
do technokompleksu magdaleńskiego, do jego wariantu z trójkątami (grupa Döbritz). Jego datowanie 
ustala się wstępnie na okres pomiędzy najstarszym i starszym Dryasem. Te wszystkie dane potwierdzają 
także wysoką rangę naukową stanowiska.

Materiały i dokumentacja docelowo będą się znajdować w Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w 1998 r.”

Badania będą kontynuowane.

Gnojno, st. III, gm. Konstantynów, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/40- patrz: wczesne 
średniowiecze

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6- patrz: wczesna epoka brązu

Jordanowo, st. 12, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/47- patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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Jurków, st. 5, gm. Czechów, woj. tarnowskie, AZP 107-63/73- patrz: neolit

Kliszów, st. 3, gm. woj. rzeszowskie, AZP 95-70/24- patrz: wczesna epoka żelaza

Kraków-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5- patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków-Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6- patrz: 
wczesne średniowiecze

Krynickie, st. 16, gm. Zabłudów, woj. podlaskie, AZP 40-87/43- patrz: środkowa i późna epoka 
brązu.

Łacha, st. 4, gm. Turośl, woj. łomżyńskie, AZP 31-730- patrz: neolit

Łany Małe, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43- patrz: wczesna epoka żelaza

Malnie, st. 3(14), gm. Gogolin, woj. opolskie, AZP 93-37/71(78)- patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

MICHAŁÓW-PIASKA, gm. Wąchock, woj. kieleckie, AZP 80-66
osada kultury świderskiej (schyłkowy paleolit)•	
ślady osadnictwa mezolitycznego (?)•	
ślady osadnictwa neolitycznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Elżbietę Ciepielewską (Państwowe Muzeum 
Archeologiczne, Warszawa) przy współudziale mgr Haliny Królik (Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. 

Stanowisko położone na piaszczystej terasie na prawym brzegu Kamiennej, należące do kompleksu 
Rydno. Stanowiska pracowniane i podomowe kultury świderskiej ze schyłkowego paleolitu, związane 
z przetwórstwem hematytu.

Kontynuowano prace w zachodniej części stanowiska. Wykop 1/98 o powierzchni 106 m2 objął 
koncentrację krzemieni związaną ze schyłkowopaleolityczną kulturą świderską. Wydobyto 4758 
artefaktów krzemiennych w tym 5 rdzeni i 48 narzędzi, 44 fragmenty drobnych przepalonych kości, 
50 ziaren hematytu i 6 płytek tego minerału, 4 przedmioty kamienne, w tym tłuczek i podkładkę 
oraz 15 fragmentów ceramiki neolitycznej. Zdecydowaną większość stanowiły wyroby z krzemienia 
czekoladowego, jego odmiany kopalnianej, pochodzącej z okolic Orońska. Nasycenie wyrobami 
krzemiennymi było mniejsze niż w bogatych skupieniach pracownianych badanych w latach 
ubiegłych. Zaobserwowano obecność produktów wszystkich faz eksploatacji korowych konkrecji 
krzemiennych. Wśród narzędzi dominują rylce, obecne są drapacze, pazury, liściak, półtylczaki, 
zgrzebła. Na uwagę zasługują płytki hematytowe wielkości 2-3 cm i grubości około l cm, niektóre 
składające się w większe całości, noszące ślady nacięć i zatarć. Na hematyt w tej postaci natrafiono 
na Rydnie po raz pierwszy.
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W obrębie koncentracji zaobserwowano 4 plamy hematytowe w iluwium. Owal zamykający 
wewnątrz te plamy liczy około 4,5 x 3 m i jest nieco większy od analogicznych obiektów odkrytych 
w sezonach ubiegłych i wiązanych z pozostałościami obiektów mieszkalnych.

W wykopie natrafiono również na kilka fragmentów ceramiki neolitycznej i na co najmniej kilka 
zabytków związanych prawdopodobnie z mezolitem.

Materiały z wykopu 1/98 są przechowywane w PMA w Warszawie.
W wykopie III/98, liczącym 43 m2, kontynuowano eksplorację krzemienicy częściowo przebadanej 

w roku ubiegłym. Przebadano obszary o wyraźnie zmniejszającej się gęstości występowania wytworów 
krzemiennych. Uchwycono w ten sposób zasięg skupienia oraz zanotowano obszar pewnej pustki 
pomiędzy tym skupieniem a inną krzemienicą również przebadaną w ubiegłym sezonie. W wykopie 
III/98 znaleziono 821 zabytków krzemiennych, w tym 2 rdzenie i 8 narzędzi, l tłuczek kamienny, 
3 ziarna hematytu, l fragment ceramiki prahistorycznej. Elementem niewątpliwie późniejszym jest 
gładzone dłuto z krzemienia pasiastego - zabytek znajdowany najczęściej w grobach kultury amfor 
kulistych.

Materiały z wykopu III/98 są przechowywane w IAiE PAN w Warszawie.
Badania będą kontynuowane.

MIRKOWICE, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie, AZP 45-32/7
obozowisko łowieckie kultury hamburskiej (paleolit - późny glacjał, Bölling)•	

Wykopaliskowe badania przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez dr. Jacka Kabacińskiego (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN, Poznań). Finansowane przez Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne. 
Przebadano powierzchnię ¾ ara. 

W sezonie 1998 wyeksplorowano północną część krzemienicy 1. W trakcie eksploracji pozyskano 
ponad 400 wytworów krzemiennych, związanych  z osadnictwem hamburskim. Spoczywały one 
zarówno na złożu wtórnym jak i in situ, w poziomie gleby kopalnej o charakterze poligenetycznym, 
wykształconej w początkach późnego glacjału. W obrębie gleby kopalnej materiału krzemiennego 
było wyraźnie mniej niż w sezonie 1997; wystąpiły również pojedyncze przepalone kości i fragmenty 
narzędzi kamiennych. W tymże poziomie odkryto również skamielinę - ząb rekina. 

W trakcie badań w obrębie rynny glacjalnej odsłonięto strop gytii grubodetrytusiwej datowanej na 
Bölling (współczesnej osadnictwu hamburskiemu), a następnie cały osad wycięto, pobierając około 
1 m³ do rynienek aluminiowych. Osad ten następnie przepłukano pozyskując kilka tysięcy kości 
drobnych ssaków, ptaków, płazów i ryb. Jest to największy zbiór fauny późnoglacjalnej pozyskany 
dotychczas na całym Niżu Europejskim. W poziomie tym wystąpiły również węgle drzewne. 
Z wykopu tego (3/98) pobrano również kilkanaście prób osadów do badań palinologicznych, 
glebowych i radiowęglowych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Poznańskim Oddziale Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach z konferencji UISPP w Krakowie”.
Badania będą kontynuowane.

Nowy Dworek, st. 7, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/7- patrz: wczesne 
średniowiecze

NOWY DWOREK, st. 20, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/20
obozowisko schyłkowopaleolityczne •	
osada neolityczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 lipca do 10 sierpnia przez mgr Ewę 
Przechrztę (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry). 
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Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry 
oraz PSOZ.

Celem badań było rozpoznanie stanu zachowania stanowiska; prace prowadzono w najbardziej 
zniszczonych jego partiach.

Założono sondaż o powierzchni 4 m² (wykop 1/98). Dostarczył on dużo silnie zniszczonego materiału 
krzemiennego z warstw przypowierzchniowych oraz niewielką ilość ceramiki pradziejowej.

Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Archeologii Środkowego Nadodrza w Świdnicy.
Badania będą kontynuowane.

50BOJCÓW - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22
stanowisko jaskiniowe z warstwami od paleolitu do czasów współczesnych•	  

Badania przeprowadzone przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków). 
Pierwszy sezon badań. Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Badania będą kontynuowane.

Olszowa, st. A, gm. Ujazd, woj. piotrkowskie, AZP 94-40- patrz: neolit

Ostrołęka, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. piotrkowskie, AZP 79-48/88- patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/73- patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

0BRADGOSZCZ, st. 15, gm. Międzychód, woj. gorzowskie, AZP/47-18
pracownie krzemieniarskie i obozowisko z paleolitu schyłkowego •	
ślady osadnictwa z mezolitu •	
ślady osadnictwa z epoki brązu •	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich •	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tomasza Płonkę (Uniwersytet Wrocławski, 
AKME Zdzisław Wiśniewski). Finansowane przez PSOZ i Katedrę Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Trzeci sezon badań. 

Badania stanowiły kontynuację prac prowadzonych w 1995 i 1996 roku. Wykop III/98, 
o powierzchni 40 m2, założono na północ i północny-zachód od obszaru objętego badaniami w 1996 
roku, w miejscu niewielkiego plateau na III terasie Warty.

Materiał zabytkowy (wyroby krzemienne i kamienne, fragmenty ceramiki) wystąpił w warstwie 
ornej oraz w eluwium gleby współczesnej. Część zabytków zlokalizowana była w 11 obiektach, 
datowanych na epokę brązu (kultura łużycka), przy czym jedna z jam pełniła najprawdopodobniej 
funkcję pracowni kamieniarskiej.

W trakcie badań uzyskano około 9000 tysięcy wyrobów krzemiennych, ponad 300 fragmentów 
ceramiki oraz nieliczne przedmioty kamienne (tłuczki i rozcieracze). Wyroby krzemienne wystąpiły 
w obrębie paru skupień, szczególnie jedno z nich, znajdujące się w zachodniej części wykopu, 
wyraźnie zaznaczało się wysoką frekwencją zabytków. Odkryte materiały mają nieco inny charakter 
od pozyskanych w poprzednich sezonach. Znacznie wyższa jest wśród nich frekwencja narzędzi 
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(głównie rylce, a ponadto drapacze oraz liściaki świderskie i ahrensburskie) oraz odpadków z ich 
produkcji (rylczaki). Cechy te sugerują podomowy charakter osadnictwa w tej części terasy III, 
w odróżnieniu od inwentarza odkrytego w jej niższych partiach (wykopy I/95, II/96).

Kontynuowano prace mające na celu rozpoznanie geologii otoczenia stanowiska (szurf geologiczny 
5/98). Skupiły się one na rozpoznaniu utworów budujących II i III terasę warciańską oraz ich genezy. 
Obok tych badań przeprowadzono również analizę profilu glebowego stanowiska.

Badania będą kontynuowane.

Robertowo, st. 17, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie, AZP 48-52/39- patrz: wczesne średniowiecze

ROTNOWO, st. 18, gm. Gryfice, woj. szczecińskie, AZP 20-13/23
obozowiska paleolityczne •	
obozowiska mezolityczne•	
ślady osadnictwa neolitycznego•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 12 lipca do 31 sierpnia 
przez dr. Tadeusza Galińskiego (Muzeum Narodowe w Szczecinie) z udziałem mgr. Tomasza 
Kendelewicza. Finansowane ze środków własnych Muzeum oraz przez PSOZ.

Stanowisko archeologiczne w Rotnowie odkryte zostało wiosną 1997 r. podczas prowadzonych 
na tym obszarze badań powierzchniowych w ramach AZP. Na powierzchni świeżo ugorowanego 
pola znaleziono wówczas kilkadziesiąt wyrobów krzemiennych i fragmentów ceramiki starożytnej. 
Zabytki występowały w kilku większych skupieniach oddalonych od siebie o 50 - 100 m. Jedno 
z nich położone było w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiej, czynnej żwirowni.

Stanowisko w Rotnowie było kilkakrotnie wizytowane przez Tadeusza Galińskiego w maju 
i w czerwcu 1997 r. Podczas kolejnej prospekcji stanowiska zauważono w nowo wykopanej części 
żwirowni nieruchome obiekty archeologiczne (w ścianie żwirowni) oraz krzemienie i fragmenty 
ceramiki w obrębie samej żwirowni. To zadecydowało o podjęciu tam w sezonie 1998 archeologicznych 
badań ratowniczych.

Stanowisko położone jest w strefie brzegowej zabagnionej obecnie rynny plejstoceńskiej, zajmuje 
fragment jej zachodniej terasy nadzalewowej i częściowo terasy zalewowej na odcinku około 500 
m, na wysokości wsi Charnowo-Rotnowo. W obrębie stanowiska zlokalizowana jest wspomniana 
żwirownia. Powierzchnię stanowiska porastają obecnie trawy ugorowe. Działka oznaczona nr 258/14, 
obręb Rotnowo, na której położone jest opisywane stanowisko jest własnością Agencji Rolnej Skarbu 
Państwa, w znacznej części została wydzierżawiona miejscowym rolnikom.

Na stanowisku założono 3 wykopy badawcze o powierzchni ponad 600 m² oraz wykonano ponad 
50 dołków sondażowych o powierzchni od 0,5 do 1,0 m² każdy, rozrzuconych na obszarze około 3 ha. 
W badaniach wykorzystywano sprzęt zmechanizowany w postaci koparki łyżkowej, a także kosiarki 
do cięcia trawy i zarośli.

Wykop „Żwirownia”.
Trzy odkrywki usytuowane w ten sposób, że przylegały do krawędzi żwirowni w miejscach, gdzie 

w profilu widoczne były obiekty nieruchome, bądź dawało się zaobserwować wyraźną koncentrację 
materiału masowego, przede wszystkim krzemieni, a więc od strony południowo-wschodniej - wykop 
o pow. 48 m², od strony północnej - wykop o pow. 30 m², oraz od strony południowo-zachodniej - 
wykop o pow. 62 m².

We wszystkich wykopach występowały luźno porozrzucane zabytki krzemienne, w tym rdzenie 
i narzędzia (układ bezkrzemienicowy). W odkrywce południowo-zachodniej odsłonięto ponadto dwa 
obiekty w postaci:

a) paleniska – wewnątrz, obok przepalonych kamieni, zalegały liczne przepalone do białości 
wyroby krzemienne
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b) jamy - w wypełnisku znajdowały się m.in. dwa duże fragmenty ceramiki łużyckiej (?).
W odkrywce południowo-wschodniej odsłonięto:
a) jamę ze spalenizną i kamieniami bez materiału zabytkowego
b) palenisko o średnicy około 1,5 m.
Uwagi ogólne:
Osadnictwo w tej części stanowiska prawie całkowicie zostało zniszczone poprzez wybieranie 

piachu, częściowo jeszcze w okresie przedwojennym (stara część żwirowni). Występowały tu 
ślady kultury mezolitycznej datowanej typologicznie na młodszy okres atlantycki oraz osadnictwa 
młodszego, zapewne neolitycznego (?) i tzw. kultury łużyckiej. Z tą ostatnią wiążą się najpewniej 
jamy i paleniska.

Wykonane sondaże w dalszej odległości od krawędzi żwirowni wykazały całkowity brak śladów 
osadniczych. Z dalszych badań w tej części stanowiska zrezygnowano.

Wykopy nr 1-2:
Oba wykopy usytuowane zostały w północnej części stanowiska, na płaskiej terasie zalewowej, 

poniżej nasady cypla. Podstawą do ich lokalizacji były bardzo szczegółowo przeprowadzone badania 
sondażowe metodą metrów kontrolnych i dołkowania.

Wykop nr 1:
Obejmował odizolowane skupienie osadnicze i miał powierzchnię około 65 m². Odsłonięte tu 

obiekt mieszkalny półziemiankowy i towarzyszącą mu krzemienicę liczącą ponad 3,5 tys. zabytków, 
w tym ponad 300 form wydzielonych (rdzeni i narzędzi).

Półziemianka była w zarysie owalna o dłuższej średnicy około 4,0 m i zagłębiona na ponad 1,2 
m poniżej powierzchni wykopu.

Osadnictwo wykopu nr 1 związane jest z kompleksem liściakowym, tzw. cyklem ahrensburskim. 
Chronologicznie odnosi się do schyłku młodszego dryasu (analiza typologiczna i analiza sytuacji 
geomorfologiczno-stratygraficznej). Reprezentuje najstarsze odkryte na tym stanowisku ślady pobytu 
człowieka (ok. 8500 lat BC).

Wykop nr 2:
Całkowita powierzchnia odkrywki wynosiła przeszło 350 m2. Obejmowała ślady osadnictwa 

paleolitycznego i mezolitycznego w postaci trzech skupień.
Skupienie 1 - obiekt mieszkalny typu półziemiankowego i towarzyszące mu skupienie (krzemienica) 

zabytków krzemiennych, liczące ponad 2 tys. okazów, w tym liczne rdzenie i narzędzia.
Skupienie to wiąże się z kulturą mezolityczną i może być wstępnie datowane na okres borealny.
Skupienie 2 - krzemienica złożona z trzech autonomicznych warsztatów krzemieniarskich. 

Podkreślić należy wyjątkowy w skali Niżu stan zachowania. Pozyskano stąd ponad 1,5 tys. wytworów 
krzemiennych, głównie elementów technicznych obróbki rdzeni i półsurowca.

Obiekt datowany jest wstępnie na przełom późny paleolit/mezolit, czyli początek okresu 
wczesnoholoceńskiego.

Skupienie 3 - obiekt mieszkalny typu półziemiankowego wraz z towarzyszącą mu niewielką 
krzemienicą przydomową, zebrano stąd około 300 wyrobów krzemiennych. Obiekt mieszkalny 
analogiczny do wyżej opisanego, także do półziemianki skupienia 1. Zagłębiony na 1,5 m poniżej 
powierzchni wykopu. Obok domostwa odkryto ślady (dobrze zachowane) powalonego drzewa i kilka 
jam niewiadomego przeznaczenia i pochodzenia. To skupienie wiąże się z kulturą mezolityczną.

Wszystkie wykopy eksplorowane były metodą ław przy pomocy szpachli. Zabytki nanoszono 
trójwymiarowo w obrębie metra. W przypadku odsłonięcia śladów obiektów nieruchomych, 
odsłaniano całą powierzchnię.

Wykopami 1-2 objęty został, jak wykazały dalsze poszukiwania, cały obszar stanowiska, tzn. 
obszar na którym położone były skupienia osadnictwa paleolitycznego i mezolitycznego, przestrzennie 
izolowanego na przestrzeni kilkuset metrów. Kolejne skupienia osadnicze odkryte zostały na końcu 
cypla, w odległości przeszło 350 m, i są one związane z kulturami brzegowymi schyłku okresu 
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atlantyckiego (Ertebølle). Można je zatem uznać za odrębne stanowisko archeologiczne.
Badania sondażowe prowadzono także w innych częściach stanowiska. Najczęściej przynosiły 
rezultat negatywny. Należy stwierdzić, że stanowisko nr 18 zostało przebadane i nie ma obecnie 
przesłanek do obejmowania go szczególnym nadzorem służb konserwatorskich. Dotyczy to również 
użytkowanej w dalszym ciągu żwirowni na tym stanowisku.

ROZUMICE, st. C, gm. Kietrz, woj. opolskie
obozowiska kompleksu mikroodłupkowego (dolny i środkowy paleolit)•	
obozowisko środkowopaleolityczne z techniką mustierską•	
obozowisko kultury graweckiej (górny paleolit)•	
zespoły typu Wilno (schyłkowy paleolit)•	
obozowisko kultury komornickiej (mezolit)•	
osada kultury sznurowej (schyłkowy neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 3 sierpnia do 1 września 
przez Eugeniusza Foltyna. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
60 m².

Celem badań było uściślenie pozycji straty graficznej materiałów w górnej części piaskowni. 
Chodziło także o wy znaczenie zasięgu poziomów kulturowych.

Podczas trwania badań wykopaliskowych założono trzy wykopy. Sy tuacja stratygraficzna 
w wykopach w dnie piaskowni była zasadniczo analogiczna do tej obserwowanej przed rokiem 
w wykopie II/97. 

Dolnopaleolityczne artefakty zalegały, zdeponowane po krótkim transporcie, na dwóch poziomach: 
w piaskach i żwirach z toczeńcami ilastymi warstwowanych przekątnie riplemarkowo, w piaskach 
i żwirach warstwowanych przekątnie i horyzontalnie oraz w piaskach i iłach o warstwowaniu 
przekątnym riplemarkowym, zawierających toczeńce ilaste.

Materiały krzemienne obu poziomów należą do tej samej tradycji kulturowej. Reprezentują one 
tzw. kompleks mikroodłupkowy. Inwentarz liczy 110 zabytków: rdzenie, odłupki, wióry, 26 narzędzi, 
zgrzebeł, odłupków retuszowanych, narzędzi zębato-wnękowych, narzędzi typu górnopaleolitycznego. 
Ich chronologię wstępnie można ustalać na okres poprzedzający nasunięcie się lądolodu piętra 
Odry.

Trzeci wykop usytuowano na krawędzi wybierzyska. Stanowi on dal szy ciąg, od północy, wykopu 
1/97. Wydobyto 674 wyroby. Wśród nich są za bytki kultur: komornickiej (trójkąty, półtylczaki typu 
Komornica, skrobacze, rylcowce, ciosak), zespoły typu Wilno (liściak Lyngby, liściak ahrensburski, 
liściak świderski), graweckiej (półtylczak, mikropółtylczak wklęsły), środkowopaleolityczne (zgrzebła, 
ostrza pseudolewaluaskie). Godne podkreślenia jest, iż materiały, które w wykopie I/97 występowały 
w zmieszaniu, w tegorocznym wykopie do pewnego stopnia oddzielały się stratygraficznie.

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej znaczących odkryć dokonano w wykopie I/97/98. 
Wykop ten pogłębiono o l metr, obejmując badaniami spąg warstwy piasków i żwirów równolegle 
warstwowanych i warstwę piasków i żwirów warstwowanych przekątnie tabularnie i horyzontalnie 
z wytrąceniami związków Fe. Na granicy tych warstw natrafiono na poziom środkowopaleolityczny 
z techniką mustierską. Łącznie wydobyto 41 za bytków - rdzeń krążkowały, odłupki, formę techniczną, 
10 narzędzi, głównie odłupków retuszowanych i ostrzy pseudolewaluaskich. W wars twie piasków 
i żwirów warstwowanych przekątnie tabularnie i horyzon talnie z wytrąceniami związków Fe na 
głębokości 210-230 cm (295,66 m n.p.m.) na jednej z powierzchni erozyjnych zaznaczających się w jej 
obrębie wystąpiło skupisko (wieniec?) kamieni różnego pochodzenia (ogładzone, ostrokrawędziste). 
Miało ono kształt ćwierćkola rozłożonego na linii wschód - południowy zachód, otaczającego 
pustą przestrzeń po stronie południowo-wschodniej. Między kamieniami odsłonięto dwa średniej 
wielkości skupienia czarnej substancji, przypominające plamy węglowe i liczne wyroby krzemienne. 
Były to: rdzeń, odłupki, wiór, 14 narzędzi, niemal wyłącznie zgrzebła i odłupki retuszowane. Uwagę 
zwraca obecność formy bifacjalnej (zgrzebła lub ostrza). Niewykluczone, że mamy tutaj pozostałość 
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konstrukcji wzniesionej ręką człowieka w rodzaju zasłony od wiatru lub szałasu. Poziomy kul turowe 
środkowopaleolityczne odpowiadają wiekowo schyłkowi piętra Odry.

Po dwóch latach badań wiadomo, że osady stanowiska C kryją w układzie stratygraficznym 
i w zmieszaniu materiały kultur: ceramiki sznurowej, komornickiej, zespół typu Wilno, graweckiej, 
środkowopaleolitycznych, kompleksu mikroodłupkowego. Niestety nadal ma miejsce dzikie 
pobieranie piasku. Nie udało się bowiem na trwałe zamknąć dostępu do piaskowni.

Materiały i dokumentacja będą przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 

i Ziemiach Pogranicznych w 1998 r.”.
Badania będą kontynuowane.

RYBNIKI, st. Stroma Górka, gm. Wasilków, woj. podlaskie, AZP 34-86
kopalnie krzemienia z paleolitu i epoki brązu•	

Badania przeprowadzone przez mgr. Marka Zalewskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie). Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Pierwszy 
sezon badań.

Celem badań było rozpoznanie śladów osadnictwa, uchwyconego wcześniej podczas rozpoznania 
powierzchniowego ostańca morenowego położonego w obrębie zabagnionej doliny rzeczki 
Krzemianka. Badania miały charakter sondażowy z tego względu, że prowadzenie były na terenie 
rezerwatu przyrody.

W trzech wykopach sondażowych uchwycono materiały krzemienne, które świadczyć mogą 
o osadnictwie oraz płytki szyb jamowy związany z doraźną eksploatacją krzemienia. Materiały 
podobne są do tych z Rybnik -„Krzemianki”.

Interesujące jest tu przede wszystkim zlokalizowanie kolejnego (czwartego już) miejsca 
eksploatacji krzemieni w Puszczy Knyszyńskiej i coraz bardziej wyraźnie rysującego się zagłębia 
górniczego funkcjonującego w epoce brązu.

Pojedyncze zabytki z paleolitu świadczą, że teren penetrowany był również w tej epoce.
Materiały znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym. 
Badania będą kontynuowane.

Sekursko, st. 1, gm. Żytno, woj. częstochowskie, AZP 85-53- patrz: wczesna epoka żelaza

SMARDZOWICE, st. 1, gm. Skała, woj. krakowskie
obozowisko paleolityczne•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
kompleks lendzielsko-polgarski (późny neolit)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 26 lipca do 17 sierpnia przez 
doc. dr. hab. Jacka Lecha (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) we 
współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Finansował IAiE PAN i Ojcowski Park Narodowy. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,68 ara.

Stanowisko położone jest na kulminacji zabudowanej z wapienia Góry Koronnej, na granicy Ojcowa 
(lasu Ojcowskiego Parku Narodowego) i Smardzowic. Jego funkcje wynikały przede wszystkim ze 
związków z osadnictwem w Jaskini Ciemnej, znajdującej się w masywie Góry Koronnej.

Stanowisko znane i penetrowane powierzchniowo od dawna w związku z badaniami w Jaskini 
Ciemnej. Systematyczne badania powierzchniowe w latach 1976-1980 (J. Lech, E. Rook, F.M. 
Stępniowski, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 36:198, s. 239, poz. 174 + ryc. 1 i s. 240).

Celem podjętych w 1998 roku badań sondażowych było rozpoznanie charakteru osadnictwa 
neolitycznego na tym stanowisku, grubości pokrywy lessowej oraz stwierdzenie obecności lub 
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braku krzemieni w występujących pod lessem glinie eluwialnej i zwietrzelinie wapiennej. Prace 
w 1998 r. ujawniły również obecność w głębszych warstwach wykopu IX/98 ubogich materiałów 
środkowopaleolitycznych. Wyniki dotychczasowych prac:

1. Potwierdzono obecność na stanowisku pozostałości osadnictwa neo litycznego wspólnot 
wstęgowych, ale sprecyzowanie jego charakteru wymaga dalszych badań. Zlokalizowane w wykopie 
1/98 obiekty (jamy), pozwalają mieć nadzieję, że w toku dalszych badań uda się określić sposób i skalę 
wykorzystywania tego terenu przez spo łeczności wstęgowe. Ubóstwo materiału archeologicznego 
może wskazy wać, iż jamy stanowią peryferię osadnictwa stałego z sąsiedztwa - związanego najpewniej 
z pobliską Jaskinią Ciemną.

2. W wykopie 11/98 natrafiono na ubogie, silnie spatynowane, środkowopaleolityczne wytwory 
krzemienne. Miejsce ich znalezienia znaj duje się na skale wapiennej, kulminacji Góry Koronnej 
nad Jaskinią Ciemną. Są to zatem materiały znalezione niemal in situ. Stwierdzo no, że krzemienie 
spatynowane z wykopu 11/98 związane są z warstwami glin występujących poniżej lessu i na granicy 
z nim.

3. Stwierdzono, że stanowisko Smardzowice 1 obejmuje także przyległą część lasu 0PN, należącą 
administracyjnie do Ojcowa, oraz uzyskano ważne dane natury geologicznej i geomorfologicznej do 
charaktery styki wierzchowiny jurajskiej nad Jaskinią Ciemną.

Stanowisko zachowane jest względnie dobrze - odkryte jamy są dość głębokie. Ranga stanowiska 
jest duża, jednak nie ze względu na jakoś ciowe lub ilościowe cechy uzyskanych dotąd materiałów a ze 
względu na przynależność stanowiska do kompleksu osadniczego Jaskini Ciemnej, najważniejszego 
stanowiska archeologicznego w Jurze Ojcowskiej i na obszarze przewidzianym do zgłoszenia na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO (Patrimoine mondial de l’Unesco). Stanowisko Smardzowice 
l jest też pierwszym paleolitycznym stanowiskiem otwartym, odkrytym na Jurze Ojcowskiej 
i ważnym ogniwem w rekonstrukcji systemów osadnictwa środkowopaleolitycznego i neolitycznego, 
związanych z Jaskinią Ciemną.

Materiały i dokumentacja znajdują się w IAiE PAN Warszawa.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: J. Lech, Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców 

2001.
Badania będą kontynuowane.

STRZEGOWA, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie, 
Badania w Jaskini Biśnik były kontynuacją interdyscyplinarnych prac trwających od 1992 

roku. Prowadzono je na zlecenie Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbrowie 
Górniczej i finansowane były przez Komitet Badań Naukowych w ramach projektu badawczego pt. 
„Jaskinia Biśnik- fazy zasiedlenia na tle zmian środowiska przyrodniczego”. Kierownikiem projektu 
jest. K. Cyrek z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 1998 roku B. 
Muzolf przeprowadził prace wykopaliskowe na wierzchołku skały Biśnik.

W trakcie dotychczasowych badań w Jaskini Biśnik wyróżniono 14 faz osadnictwa pradziejowego, 
od średniowiecza po paleolit środkowy.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 
5-14.

Badania będą kontynuowane w celu przebadania głębszych partii namuliska oraz rozpoznania 
kolejnych komór jaskini.

SZCZEBRA, st. 17, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/37
pracownia przykopalniana – późny paleolit•	

Sondażowe badania przeprowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. Jerzego Siemaszko, Anetę 
Ejdulis, Piotra Szejnoga (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach. Przebadano powierzchnię 54 m².
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Stanowisko leży w obrębie Pojezierza Litewskiego, w mezoregionie Równiny Augustowskiej wg 
podziału J. Kondrackiego. Położone jest w dolinie rzeki Blizny na jej południowym brzegu i zajmuje 
obecnie najniżej położone fragmenty terasy nadzalewowej. Od zachodu i północy ograniczone jest 
zatorfioną doliną rzeki, obecnie porośnięte łąkami. Eksplorację prowadzono warstwami naturalnymi 
dzielonymi na warstwy mechaniczne (10-cio centymetrowe). Otwarto pięć wykopów sondażowych. 
Stratygrafia wykopu III przedstawia się następująco:

humus - torf o barwie szarej, ze słabo rozłożonymi substancjami organicznymi (od czwartego 1. 
metra silnie sprasowany torf brunatnej barwy)
torf lekko spiaszczony, silnie rozłożone substancje organiczne o barwie czarno-brunatnej2. 
piasek różnoziarnisty o barwie brunatno-rudej o strukturze plamistej, wmycia węgla i torfu 3. 
z warstw leżących powyżej 

3a. piasek różnoziarnisty rozmyty, duża zawartość węglanu wapnia (CaCO) i substancji ilastych oraz 
silnie rozłożone substancje organiczne, barwy szarej, z węgielkami drzewnymi
warstwa spalenizny, piasek kwarcowy drobnoziarnisty z zawartością spalenizny i substancji 4. 
organicznych (być może to samo co warstwa 3a, tylko, że w 3a w wodzie)
młody torf o barwie brunatnej, słabo rozłożone substancje organiczne (duże kawałki drewna)5. 
gytia6. 
piasek akumulacji jeziornej 7. 
Zabytki zalegały od 2 do 5 warstwę naturalną, tj. od 20 –90 cm od powierzchni wykopów. 

Zarejestrowano obiekt 1/98 - plamę piasku kwarcowego zawartością węgli i substancji organicznych, 
o wymiarach 0,5 x 0,6 m. Wyraźnie kontynuowała się w kierunku południowym.

Ogółem pozyskano 907 zabytków krzemiennych, 4 fragmenty ceramiki, 2 fragmenty żużla (z tego 
przeważająca większość pochodzi z wykopów III i V). Zabytki krzemienne w większości pokryte są 
patyną bagienną. Wśród nich dominują odpadki produkcyjne. Są to głównie: odłupki, wióroodłupki, 
wióry, ich fragmenty, świeżaki, odnawiaki, wierzchniki i łuski. Rdzenie (9 sztuk): dwupiętowe -4, 
o zmienionej orientacji -2, szczątkowe -2, fragm. rdzenia -1. Narzędzia: skrobacz-2, drapacz-1, rylec 
klinowy -1. Występują także łuszcznie (7 sztuk); ich obecność może sugerować istnienie tej pracowni 
także w mezolicie/wczesnej epoce brązu.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Badania będą kontynuowane.

SZCZEBRA, st. 18, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/38
obozowisko (późny paleolit)•	
ślady osadnictwa z późnego średniowiecza / okresu nowożytnego•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. Jerzego 
Siemaszko, Anetę Ejdulis, Piotra Szejnoga (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Przebadano powierzchnię 13 m².

Stanowisko leży w obrębie Pojezierza Litewskiego, w mezoregionie Równiny Augustowskiej wg 
J. Kondrackiego. Położone jest 300 metrów na północny zachód od stan. 17. Zajmuje najniższe partie 
stoku doliny rzeki Blizny. Od południa ograniczone jest nasypem drogi Suwałki - Augustów, od 
wschodu i zachodu zabudowaniami gospodarczymi. Od strony północnej łagodnym stokiem opada 
ku zatorfionemu dnu doliny. Obecnie rosną tam łąki. Stanowisko zostało podzielone na sektory od 
A do F. Badania prowadzono w sektorze D. Eksplorację prowadzono warstwami naturalnymi, dzieląc 
je pomocniczo na warstwy mechaniczne (10-centymetrowe). Otwarto jeden wykop sondażowy.
Stratygrafia przedstawia się następująco:

humus1. 
gytia2. 
glina ze słabo rozłożonymi substancjami organicznymi o barwie beżowej3. 
piasek rudo-brunatny drobno- i średnioziarnisty o strukturze plamistej, ze spalenizną4. 
warstwa spalenizny(?) z zawartością węgli drzewnych5. 
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piasek kwarcowy drobno- i średnioziarnisty o strukturze plamistej akumulacji jeziornej barwy 6. 
popielatej 
piasek różnoziarnisty z zawartością węgli drzewnych akumulacji jeziornej barwy rudo-beżowej7. 
piasek drobnoziarnisty akumulacji jeziornej barwy jasnożółtej 8. 
piasek drobno- i średnioziarnisty, pochodzący z przemieszania warstw barwy brunatnej9. 
Warstwa spalenizny na metrach 8-10, czyli w kierunku północnym zwiększała swą miąższość. 

Niestety kontynuacja badań staje się utrudniona ze względu na zalewającą wykop wodę. Zarejestrowano 
dwa obiekty przestrzenne - obiekt 1/98 – w-wa spalenizny z zabytkami krzemiennymi (tylczak), 
ceramiką i drewnem oraz obiekt 2/98 - duże fragmenty drewna (także deski) ułożone w torfie 
spiaszczonym i gytii.

Ogółem pozyskano 202 zabytki krzemienne, 84 fragmenty ceramiki, 10 fragmentów kości i 3 
fragmenty żużla. Z zabytków krzemiennych przeważają: odłupki, łuski, wióry. Rdzenie: 4 dwupiętowe. 
Z narzędzi wystąpił tylko tylczak.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Badania nie będą kontynuowane.

SZCZEBRA, st. 40, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/6
pracownia przykopalniana (późny paleolit)•	
ślad osadnictwa z późnego średniowiecza/ okresu nowożytnego•	
huta żelaza z późnego średniowiecza/ okresu nowożytnego•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. Jerzego 
Siemaszko, Anetę Ejdulis, Piotra Szejnoga (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Przebadano powierzchnię 17 m².

Stanowisko leży w obrębie Pojezierza Litewskiego, w mezoregionie Równiny Augustowskiej wg 
podziału J. Kondrackiego. Położone jest w dolinie rzeki Blizny na jej południowym brzegu, obecnie 
na terasie nadzalewowej. Stanowisko odkryto podczas badań sondażowych w 1998 r. Otwarto 4 
wykopy sondażowe. Eksplorację prowadzono warstwami naturalnymi dzieląc je pomocniczo na 
warstwy mechaniczne (10-centymetrowe). 

Profil:
humus z soczewkami gytii1. 
spiaszczony torf o barwie czarnobrunatnej z soczewką jasnożółtego piasku drobnoziarnistego2. 
ciemnoszary średnioziarnisty piasek z rudymi plamami3. 
ciemnożółty piasek średnioziarnisty4. 
jasnożółty piasek drobnoziarnisty5. 
rudo-brązowy piasek średnioziarnisty z domieszką gliny6. 
popielaty piasek drobnoziarnisty z węglanem wapnia7. 
szarozielonej barwy gytia z rudymi wtrąceniami8. 

  Zabytki znaleziono tylko w wykopie II i III. Zalegały na głębokości do 0,6 m od powierzchni 
wykopów.

Ogółem pozyskano 426 zabytków krzemiennych, 5 fragmentów ceramiki, 33 fragmenty żużla. 
Zabytki krzemienne pokryte są patyną bagienną. Wśród materiałów krzemiennych dominowały: 
odłupki, wióroodłupki i okruchy, a także odpadki z zaprawy rdzeni: świeżaki, wierzchniki, odnawiaki 
oraz rdzenie: dwupiętowe –2 sztuki. Z narzędzi – tylko 1 drapacz.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Badania nie będą kontynuowane.
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ŚWIĘTY WOJCIECH, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22
obozowisko ze schyłkowego paleolitu i mezolitu•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit), •	
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	
osada wczesnośredniowieczna•	
osada późnośredniowieczna•	
osada nowożytna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 września do 24 października 
przez Tadeusza Łaszkiewicza (PKZ Poznań). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 50,5 m².

Badania prowadzono w celu zabezpieczenia fragmentów krawędzi piaskowni, w części 
południowej.

Wykonano plan sytuacyjno-wysokościowy zachodniej części stanowiska. Sondowano na głęb. 
około 1 m specjalistycznym szpadlem głębokościowym, w kilku krótkich osiach - 20 otworów.

Nawarstwienia około 1,2 m ze szczególnym nasileniem materiału krzemiennego w partiach 
spągowych i wybranych częściach wykopów spowodowały zastosowanie metody eksploracji 
w ramach siatki metrowej z przesiewaniem warstw sitem. Rozpoznano zasięg stanowiska, występujący 
na obszarze około 6 ha.

Stwierdzono wielokulturowy charakter - wyróżniono 10 jednostek kulturowo-chronologicznych 
ze szczególnym nasileniem najstarszego osadnictwa z paleolitu schyłkowego i mezolitu oraz kultury 
łużyckiej.

Badania prowadzono w obrębie 5 wykopów, odkryto 40 obiektów nieruchomych o charakterze 
osadowym. Pozyskano 4600 źródeł ruchomych: w tym 2450 krzemieni i 2100 fragmentów 
ceramiki.

Stanowisko niszczone w wyniku nielegalnego wydobycia piasku i żwiru. Badania ratownicze 
skupiły się na zabezpieczeniu krawędzi piaskowni oraz rozpoznaniu zasięgu stanowiska.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Międzyrzeczu.
Atrakcyjność i znaczenie pozyskanych źródeł oraz fakt dalszej dewastacji skłania do kontynuacji 

badań.

TARGONIE WIELKIE, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81
stanowisko wielokulturowe•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witolda Migala (Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 2,07 ara.

Badania miały charakter ratowniczy, ponieważ w wyniku eksploatacji piasku część stanowiska 
została zniszczona. Stanowisko usytuowane jest na obszarze wydmy, stanowiącej część większego 
kompleksu wydmowego położonego w zakolu rzeki Narwi.

W trakcie prac odkryto 865 zabytków krzemiennych i 5655 fragmentów ceramiki. Na podstawie 
pozyskanego materiału stwierdzono występowanie obozowiska schyłkowopaleolitycznego (rdzenie 
dwupiętrowe), mezolitycznego (rdzenie) i osady z epoki neolitu, wczesnej epoki brązu i epoki brązu – 
kultura niemeńska i trzciniecka. Potwierdzone zostało także osadnictwo z wczesnego średniowiecza 
i średniowiecza. 

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

WILCZYCE, st. 10, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/10
obozowisko kultury magdaleńskiej (górny paleolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 sierpnia do 18 września przez 
Zofię Sulgostowską (IAiE PAN w Warszawie). Finansowane przez GKZ i IAiE PAN w Warszawie. 
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Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 29 m².
W wypełnisku klina mrozowego, pierwotnie interpretowanego jako pozostałości obiektu 

mieszkalnego, znaleziono bogaty inwentarz: około 3500 zabytków, w tym kilkaset fragmentów kości, 
grudki ochry, ostrze kościane i ponad 3000 zabytków krzemiennych datujących pozostałości osadnictwa 
na interstadiał Biling. Wśród narzędzi krzemiennych (około 320 sztuk) dominowały różnorodne 
rylce (głównie węgłowe i klinowe) oraz tylczaki. Mniej liczne były drapacze, przekłuwacze, pazury, 
łuszcznie. Rdzenie (10 sztuk) dwupiętrowe i jednopiętrowe wiórowe. Wytwory wykonano z surowca 
szarego toruńskiego, czekoladowego, kredowego, świeciechowskiego i kwarcytu.

Materiały i dokumentacja znajdują się w IAiE PAN w Warszawie.
Wyniki badań zostaną opublikowane jako osobna monografia stanowiska w wydawnictwie IAiE 

PAN.
Badania będą kontynuowane.

WYBRANOWO, st. 11, gm. Janowiec Wielkopolski, woj. bydgoskie
ślady osadnictwa paleolitycznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Jacka Kabacińskiego (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN).

Stanowisko nr 11, zlokalizowane w obrębie Wybranowa, położone jest na krawędzi rynny 
glacjalnej uformowanej w końcu ostatniego zlodowacenia przez płynące w kierunku zachodnim 
wody topniejącego lodowca, podczas wycofywania się lądolodu z moren tzw. oscylacji sypniewsko-
sieleckiej, około 18,8 tys. lat radiowęglowych BP.

Na powierzchni stanowiska, w trakcie badań powierzchniowych odkryto kilka wytworów 
krzemiennych, sugerujących ich związek z osadnictwem paleolitycznym, w tym pojedynczego 
odnawiaka odbitego z rdzenia jednopiętowego wiórowego.

Przedmiotem tegorocznych badań na stanowisku było bezpośrednie przedpole tego stanowiska 
na granicy z torfowiskiem. Dla stwierdzenia obecności osadnictwa w tym rejonie przetestowano przy 
pomocy dołkowań obszar 16 arów w siatce o oczku 5 metrów. Sondaże wykonywano dołkownicą 
o średnicy około 20 cm do głębokości 120 cm od powierzchni, przesiewając całą wydobytą ziemię.

Zarejestrowano wyłącznie dwa fragmenty ceramiki nowożytnej. W świetle tych sondaży 
wydaje się, że osadnictwo pradziejowe zlokalizowane było w wyższej partii terasy i nie przylegało 
bezpośrednio do krawędzi zbiornika.

WYBRANOWO, st. 13, gm. Janowiec Wielkopolski, woj. bydgoskie
ślady osadnictwa paleolitycznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Jacka Kabacińskiego (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN).

Na stanowisku, w efekcie prospekcji powierzchniowej, odkryto kilka wytworów krzemiennych, 
w tym rdzeń jednopiętowy wiórowy z zaprawą boków oraz wiór oddzielony z rdzenia dwupiętowego. 
Rdzeń ze stanowiska nr 13 jest z morfologicznego, surowcowego i stylistycznego punktu widzenia 
bardzo bliski niektórym z rdzeni ze stanowiska w Mirkowicach.

Celem tegorocznych badań na stanowisku nr 13 było rozpoznanie stratygrafii stanowiska w jego 
części południowej, graniczącej z rynną glacjalną oraz stwierdzenie obecności w tej strefie materiałów 
archeologicznych. W efekcie na krawędzi terasy założono i wyeksplorowano do głębokości około 
130 cm wykop o rozmiarach 4 x 2 metry (dalsza eksploracja wykopu nie była możliwa ze względu na 
pojawienie się wody już na głębokości 30 cm od powierzchni. W efekcie podmywania niestabilnego, 
piaszczystego podłoża oraz nieustannego wypompowywania wody z wykopu, jego profile ciągle się 
obsuwały), oznaczony jako W13/98.
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W trakcie eksploracji nie zarejestrowano materiału archeologicznego z wyjątkiem pojedynczego 
fragmentu ceramiki nowożytnej tuż pod powierzchnią darni. Uchwycono natomiast niezwykle 
interesującą sekwencję osadów eolicznych i biogenicznych wieku głównie późnoglacjalnego. 
Począwszy od spągu wykopu zarejestrowano następujące poziomy: 

1 - dolne piaski wydmowe, żółte (najstarszy Dryas); 
2 - gytia detrytusowa, ciemno-brązowa (?) grubości około 1-3 cm (Bölling); 
3 - górne piaski wydmowe, żółte, grubości ok. 20-50 cm (starszy Dryas); 
jasnobeżowa gytia wapienna grubości 10-15 cm (Alleröd); 
torf silnie rozłożony, brunatny, grubości 40-60 cm (holocen?). 
Obecność starszej serii eolicznej wskazuje na niespodziewanie dużą intensywność procesów 

wydmotwórczych w zasięgu ostatniego zlodowacenia już w początkach późnego glacjału. po raz 
pierwszy stwierdzonych właśnie w rynnie wybranowiskiej. 

WYSOKA, st. 57, gm. Leśnica, woj. opolskie, AZP 93-39
obozowisko kręgu kultur oryniackich (górny paleolit)•	
ślad osadnictwa (późny paleolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez Jarosława 
Bronowickiego (IAiE PAN Wrocław). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,6 ha.

Stanowisko odkryte w lipcu 1998 roku przez dr. Jarosława Bronowickiego w trakcie pełnienia 
nadzoru nad robotami ziemnymi związanymi z budową autostrady A4.

Celem badań była eksploracja nawarstwień kulturowych zagrożonych zniszczeniem w wyniku 
budowy autostrady.

Przebadana powierzchnia w całości znajdowała w pasie budowy autostrady. Maksymalny rozrzut 
zabytków rozproszonych zawierał się w odcinku około 300 m w obrębie inwestycji, przy przeciętnej 
szerokości pasa wynoszącej około 70 m. Założono dwa wykopy szerokopłaszczyznowe o łącznej 
powierzchni 60 arów w miejscach największej koncentracji zabytków. Stratygrafia nawarstwień 
miała skomplikowany charakter. W części północnej, najbardziej stromo nachylonej, bezpośrednio 
pod humusem leśnym (teren porośnięty był wcześniej lasem), zalegała warstwa zwietrzeliny skalnej 
z udziałem materiałów lessowatych. Miała ona zmienną miąższość - od ok. 0,30 m do ok. 1,50 m, 
przechodząc w zwarte, poziomo warstwowane pokłady wapienia. W tym rejonie zabytki wystąpiły 
jedynie w humusie i stropowych warstwach zwietrzeliny. Południowa i zachodnia część stanowiska 
pokryta jest miąższą warstwą utworów lessowatych, których miąższości nie uchwycono. W tej części 
stanowiska zabytki zalegały w humusie i stropowych partiach lessu. W wyniku badań uchwycono 
dwa ubogie skupienia zabytków kamiennych, których łączna liczba wyniosła 140 sztuk. Zostały one 
skojarzone z osadnictwem z paleolitu górnego (krąg kultur oryniackich?).

Jak się wydaje, natrafiono jedynie na peryferyczne partie stanowiska; jego centrum znajduje się 
najprawdopodobniej na kulminacji niewielkiego grzbietu, którego zwieńczony wapiennymi skałkami 
wierzchołek wznosi się bezpośrednio ponad stanowiskiem. Pozyskane materiały znalezione zostały na 
wtórnym złożu, na co wyraźnie wskazuje ich pozycja stratygraficzna (stanowisko subpowierzchniowe) 
i stan zachowania (obtoczenie, patyna, etc.).

Pomimo względnego ubóstwa inwentarza stanowisko jest bardzo wartościowe, gdyż stanowi 
kolejne potwierdzenie obecności osadnictwa górnopaleolitycznego w Masywie Góry Św. Anny.

Materiały i dokumentacja znajdować się będą docelowo w Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. 51, 1999.
Badania nie będą kontynuowane.
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ŻUŁAWKA MAŁA, st. 13, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 38-31/36
obozowisko ze schyłku paleolitu i z mezolitu•	
obozowisko (neolit)•	
obozowisko (wczesna epoka brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez Piotra Dmochowskiego (Instytut 
Prahistorii UAM w Poznaniu). Finansowane przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 25 m².

Stanowisko położone w dolinie Noteci w pasie utworów o genezie aluwialnej i eolicznej. Układ 
stratygraficzny: 1) strop, warstwa próchnicza silnie storfiona, 2) warstwa ciemnoszarego piasku 
z dużą zawartością próchnicy, 3) warstwa szarego piasku. Pozyskano zespół materiałów składających 
się z 40 000 zabytków: artefakty kamienne, ceramiczne i organiczne. 

Obiekty: 
1 - pochówek osobnika młodocianego, wiek 3-4 lata, bez wyposażenia, prawdopodobnie 

neolityczny; 
2 - jama w partii spągowej o wyraźnej domieszce próchnicy, którą na podstawie materiałów 

można łączyć z epizodem osadnictwa neolitycznego; 
3 - zaciemnienie w postaci przemycia w otoczeniu wyraźnej koncentracji krzemieni 

świderskich.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.
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MEZOLIT

2BALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, st. 1A, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 65-50/2
obozowisko kultury komornickiej (mezolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 10 lipca do 27 sierpnia, 
przez mgr Ewę Niesiołowską-Śreniowską (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). 
Finansowane przez PSOZ oraz Urząd Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki. Piąty sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 125 m².

W trakcie prac odkryto 2 paleniska, kilka plam piasku z dużą ilością węgli drzewnych, z których 
to obiektów pobrano węgle do analizy C 14.

Natrafiono również na skupienie popękanych i przepalonych kamieni, które są notowane na 
stanowiskach mezolitycznych z tego okresu. Przyjmuje się, że kamienie te były wykorzystywane do 
przyrządzania gorących posiłków.

Większą część tegorocznych wykopów zajmowała bardzo bogata pracownia krzemieniarska, 
w której znalazło się kilka tysięcy rdzeni, półsurowca i narzędzi krzemiennych. Niemal wyłącznie 
bazowano na surowcu narzutowym. Wśród narzędzi przeważają rylce i zbrojniki, w znacznie mniejszej 
ilości drapacze, przekłuwacze, skrobacze i inne formy. Na szczególne podkreślenie zasługuje odkrycie 
kilku ciosaków, co jest rzadkością na naszym terenie. Prace archeologiczne zostały wsparte badaniami 
geomorfologicznymi, którymi kierował mgr Paweł Marosik.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Archeologicznego 

i Etnograficznego w Łodzi”.
Badania będą kontynuowane.

Borsuki, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20- patrz: późne średniowiecze

Brzeźno, st. 1, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, AZP 29-61/1- patrz: wczesna epoka brązu

DĄBROWA GÓRNICZA - Strzemieszyce Wielkie, st. 2, 3, 4, gm. loco, woj. katowickie
obozowisko mezolityczne•	
cmentarzysko z późnego okresu brązu/początków epoki żelaza•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Badania archeologiczne przeprowadzone przez mgr Annę Rogaczewską.
Oprócz odkrytej w latach ubiegłych osady wczesnośredniowiecznej, określonej jako st. 2 

wydzielono st. 3- cmentarzysko z późnego okresu brązu/początków epoki żelaza i 4 – obozowisko 
mezolityczne.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 79-83.

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6- patrz: wczesna epoka brązu

JAROSZÓWKA, st. 8, gm. Chojnów, woj. legnickie, AZP 75-18/25
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
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Badania wykopaliskowe przeprowadzili prof. dr hab. Z. Bagniewski i mgr M. Masojć (Katedra 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowała Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Przebadano powierzchnię 1 ara.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

JEGŁOWA, st. 2, gm. Przeworno, woj. wałbrzyskie, AZP 88-29/5 
obozowisko kompleksu Duvensee-Komornica (mezolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Bronowickiego, doktoranta 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W badaniach i opracowaniu brał udział mgr Dariusz Bobak. 
Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Badaniami objęto obszar 45 m2.

Stanowisko Jegłowa 2 położone jest po wschodniej stronie Wzgórz Strzelińskich, na krawędzi 
pagóra kemowego, ściętego od strony północnej przez potok Jegłówka. Badania ratownicze w 1998 
roku były rozszerzeniem sondaży z 1996 roku. Po zdjęciu humusu, którego miąższość wynosiła około 
30 cm, badania prowadzono metodą planigraficzną, notując położenie poszczególnych zabytków 
w obrębie metrów kwadratowych. 

W trakcie eksploracji metra E0-3 na głębokości ok. 40 cm natrafiono na obiekt archeologiczny 
w postaci zaciemnienia kolistego kształtu o średnicy około 40 cm. W jego wypełnisku stwierdzono 
dużą ilość węgli drzewnych, przepalonych kamieni oraz zabytków krzemiennych ze śladami działania 
ognia. Profil jamy był kształtu półkolistego, o głębokości do 30 cm. Obiekt najprawdopodobniej 
należy uznać za pozostałości paleniska.

W trakcie prac przeprowadzonych na stanowisku pozyskano łącznie 1006 zabytków krzemiennych, 
35 fragmentów ceramiki (związanej z kulturą pucharów lejkowatych) oraz 35 wyrobów z kryształu 
górskiego. Wśród wyrobów krzemiennych wyróżnić należy:

1. Rdzenie. Znaleziono 24 okazy. Przeważają wśród nich okazy jednopiętowe oraz ze zmienioną 
orientacją. Jeden z rdzeni, pochodzący z warstwy humusu wykonany został z importowanego 
krzemienia czekoladowego. 

2. Półsurowiec. Wyróżniono 136 wiórów i 487 odłupków. Wśród wiórów największą grupę 
stanowią okazy pochodzące z rdzeni jednopiętowych, wśród odłupków te z nieokreślonym układem 
negatywów na stronie górnej.

3. Odpady produkcyjne. W grupie tej wyróżniono 6 rylczaków, 1 rylcowiec oraz 74 nieokreślone 
okruchy.

4. Narzędzia. Do grupy tej zaliczono 61 artefaktów. Przeważają wśród nich zbrojniki. Wśród 
drapaczy wyróżniono 8 okazów. Większość drapaczy (6 sztuk) reprezentują formy krótkie, wykonane 
z odłupków. W grupie rylców wyróżniono 4 okazy. Pozostałe narzędzia to: 2 ciosaki, przekłuwacz 
oraz 24 wióry i odłupki retuszowane, w tym jeden z krzemienia czekoladowego.

Na szczególną uwagę zasługują wyroby z kryształu górskiego, które wystąpiły na stanowisku 
w Jegłowej w znacznej liczbie. Wśród nich wyróżnić można zarówno nieobrobiony półsurowiec jak 
i artefakty, reprezentujące wszystkie fazy eksploatacji: rdzenie, półsurowiec, narzędzia oraz odpady.

Wśród materiałów pozyskanych na stanowisku w Jegłowej zdecydowanie przeważa element 
mezolityczny. Elementy neolityczne, związane z kulturą pucharów lejowatych, reprezentowane są 
przez ceramikę, i ewentualnie niewielką ilość półsurowca krzemiennego. 

Kulturowo inwentarz należy uznać za związany z tradycją kompleksu Duvensee-Komornica. 
Wskazuje na to obecność charakterystycznych dla tego kręgu zbrojników, do których należą: krępe 
rozwartokątne trójkąty, półksiężyce, półtylczaki typu Komornica czy tylczaki typu Stawinoga. Brak 
trapezów wskazuje na przedatlantycki wiek materiału. Jednocześnie liczna obecność drobnych form 
wiórkowych: tzw. trójkątów pieńkowskich czy trójkątów z retuszem trzeciego boku każe umieścić 
zbiór w schyłkowej fazie okresu borealnego, lub, mimo braku trapezów, w okresie atlantyckim. Nie 
można wykluczyć także kilku faz zasiedlenia stanowiska Jegłowa 2 w mezolicie; niestety, szczątkowo 
zachowane nawarstwienia kulturowe nie pozwalają na całkowite wyjaśnienie tego problemu.
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Badania przeprowadzone na stanowisku w Jegłowej pozwoliły stwierdzić, iż relikty osadnictwa 
pradziejowego zachowane są jedynie w szczątkowej formie. Wskazuje na to zarówno niewielka 
miąższość warstwy kulturowej, jak i nieczytelność układu horyzontalnego zabytków. Do zniszczenia 
stanowiska przyczyniły się przede wszystkim trwające do dziś prace rolnicze oraz wywołane przez 
nie procesy stokowe a także powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 roku. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii PAN we Wrocławiu.
Badania powinny być kontynuowane.

Kliszów, st. 3, gm. woj. rzeszowskie, AZP 95-70/24- patrz: wczesna epoka żelaza

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6- patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KOZIOŁ, st. 10, gm. Kolno-Turośl, woj. łomżyńskie, AZP 31 – 74
obozowisko kultury komornickiej (mezolit)•	
ślady osadnictwa średniowiecznego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadziła mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Archeologiczne 
Badania Naukowe „TOPÓR”). Finansowane były przez PSOZ. 

Badany obszar usytuowany jest w terasie nadzalewowej doliny rzeki Pisy. Przebadano łącznie 
3 ary powierzchni stanowiska. Odkryto nieliczne (zniszczone) ślady osadnictwa pradziejowego 
i historycznego. Pozyskano materiał krzemienny i ceramiczny.

Kraków-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/5- patrz: 
wczesne średniowiecze

Kraków-Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6-patrz: 
wczesne średniowiecze

Łacha, st. 4, gm. Turośl, woj. łomżyńskie, AZP 31-73-- patrz: neolit

Malnie, st. 3(14), gm. Gogolin, woj. opolskie, AZP 93-37/71(78)- patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

Michałów-Piaska, gm. Wąchock, woj. kieleckie, AZP 80-66- patrz: paleolit

Nowy Dworek, st. 7, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/7-patrz: wczesne średniowiecze

51BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22-patrz: paleolit

3BRadgoszcz, st. 15, gm. Międzychód, woj. gorzowskie, AZP/47-18-patrz: paleolit
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Rotnowo, st. 18, gm. Gryfice, woj. szczecińskie, AZP 20-13/23-patrz: paleolit

Rozumice, st. C, gm. Kietrz, woj. opolskie- patrz: paleolit

RZESZOTARY, st. 17, gm. Miłkowice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie, AZP 76-20/56
obozowisko mezolityczne•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	

W październiku 1998 roku na stanowisku Rzeszotary, gm. Miłkowice przeprowadzono 
badania wykopaliskowe. Badania realizowane były z ramienia Katedry Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Pracami w terenie kierował autor (Masojć 2004). Opiekę naukową sprawował prof. 
dr hab. Zbigniew Bagniewski. 

Stanowisko zlokalizowane jest w obrębie pasa wydm biegnącego wzdłuż Czarnej Wody – lewego 
dopływu Kaczawy. Wydma na której stwierdzono liczne artefakty znajduje się w pewnym oddaleniu od 
rzeki, nad korytem bezimiennego, wyschniętego cieku, zamienionego na rów melioracyjny, łączącego 
się z Czarną Wodą. Wydma jest częściowo zalesiona, rozciąga się na linii płn. – pd. i nachylona jest 
w kierunku zachodnim, ku dolinie Czarnej Wody. 

Na stanowisku założono dwa wykopy, o łącznej powierzchni 57 m2 (wykop I/98 – 37 m2, 
wykop II/98 – 20 m2), oba zlokalizowane na wypłaszczeniu stoku wydmy w miejscu występowania 
artefaktów krzemiennych. Stratygrafia w obrębie obu wykopów była podobna. Tworzyły ją: 1. 
Humus leśny o miąższości do 25 cm. Na całym stanowisku stropowe części humusu ukształtowane 
zostały w równolegle biegnące bruzdy, ułatwiające uprawy leśne; 2. Niewarstwowane piaski barwy 
ciemnożółtej o miąższości około 50- 60 cm.; 3. Piaski barwy jasno – szarej z domieszką drobnych 
żwirów, których spągu nie uchwycono.

Artefakty krzemienne występowały głównie w warstwie humusu oraz w warstwie ciemnożółtych 
piasków do głębokości około 40 cm. Wykop I/98 dostarczył 510 zabytków krzemiennych w tym 23 
narzędzi, 10 rdzeni, 5 rylcowców, 6 odpadów charakterystycznych oraz 466 wióry, odłupki (w tym 
łuski i okruchy). Dodatkowo w wykopie wystąpiło 16 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej oraz 
wczesnośredniowiecznej. Wykop II/98 składa się z 874 artefaktów. W uzyskanym zespole wyróżniono 
31 narzędzi, 9 rdzeni oraz 1 rylcowiec. Resztę stanowił półsurowiec, w którym znalazło się dodatkowo 
13 charakterystycznych form technicznych (zatępce, odnawiaki, wierzchniki). 

Przebadane obozowisko ma charakter podomwy. Obecność zbrojników w „pieńkowskich” oraz 
trapezu sugeruje atlantycki wiek zespołu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: Masojć M., 2004, The Mesolithic In Lower Silesia in 
the Light of Settlement Phenomena of the Kaczawa River Basin, Studia Archeologiczne 35, pp. 216, 
Wrocław.

SAMBOROWO, st. X, gm. Ostróda, woj. olsztyńskie, AZP 28-56/10
obozowisko kultury komornickiej (mezolit)•	
obozowisko kultury chojnicko-pieńkowskiej (mezolit)•	
osadnictwo kultury amfor kulistych (neolit)•	
osadnictwo kultury niemeńskiej, w tym grupy Linin (neolit)•	
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 27 sierpnia, przez mgr. Jarosława 
Sobieraja (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Finansowane przez Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie w Olsztynie, KBN, Urząd Gminy Ostróda oraz Morliny S.A. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 70 m².

Naturalne nawarstwienia glebowe (bielica) odłożone na zwydmionym tarasie Drwęcy: ok. 
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25-30 cm humus, do głębokości około 45-50 cm słabo wykształcone podglebie oraz piaski utworu 
macierzystego. Pozyskano około 2800 zabytków, zainwentyrezowano trzy obiekty nieruchome: dwa 
paleniska wgłębione w ziemię (3580±120 i 2750±140 BP) oraz jamę zawierającą zwęglone ziarna zbóż.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się są w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Zeszytach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”.
Badania nie będą kontynuowane.

Smogorzewiec, st. 9, gm. Obrowo, woj. toruńskie, AZP 41-45/58- patrz: neolit

Strękowa Góra, st. 33, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81- patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: paleolit

ŚCIEJOWICE, st. 1, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/135
obozowisko kultury komornickiej młodszej fazy (mezolit)•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej•	
grób popielnicowy z V okresu epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez Elżbietę 
Chochorowską (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Dziesiąty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 284 m².

Określono zasięg stanowiska na 0,5 ha (intensywnego użytkowania) i do 1,5 ha (strefa penetracji). 
Stwierdzono dwa nieco odmienne układy stratygraficzne na stanowisku. W miejscach intensywnego 
występowania materiału archeologicznego, obejmujących kulminację zwydmionej terasy, na której 
znajduje się stanowisko wyróżniono:

- warstwę orną o miąższości 20-35 cm
- zachowany w postaci plam, zacieków i miejscami ciągłej brunatnej warstewki starszy poziom 

glebowy (jednak również nowożytny) od kilku do 20 cm miąższości
- piaszczyste lekko zglinione iluwium, sięgające do głębokości około 70 cm od powierzchni 

gruntu
- poziom jasnych sypkich piasków o charakterze eolicznym, jałowy archeologicznie.
W rejonach stanowiska o powyższej stratygrafii materiał archeologiczny występuje głównie 

w obrębie starszego poziomu glebowego i w iluwium.
W strefach peryferycznych stanowiska materiały krzemienne najliczniej gromadzą się w warstwie 

ornej, natomiast w profilu brak jest dwóch ogniw: starszego poziomu glebowego i iluwium (na 
skutek odwiania?). Warstwa orna zalega tu bezpośrednio na pokładzie jasnych piasków eolicznych, 
w obrębie których dość płytko występują warstewki wytrąceń żelazistych związanych ze zmianami 
poziomu wód gruntowych.

Analiza przestrzennego rozmieszczenia materiałów krzemiennych wskazuje na osadowy charakter 
stanowiska, związanego z dłuższym lub może kilkakrotnym (w niewielkich odstępach?) pobytem 
grup ludzkich na tym miejscu. W planigrafii można wyróżnić kilka miejsc jednorazowej obróbki 
krzemienia (nagromadzenie surowca, rdzeni i odpadków na niewielkiej wydzielonej przestrzeni), 
wydzielających się wyraźnie na tle równomiernie rozprzestrzenionych materiałów o charakterze 
podomowym.

W wyniku tegorocznych badań pozyskano około 10 500 wyrobów krzemiennych, w tym około 
200 rdzeni i 180 narzędzi.

Oprócz zdecydowanej dominacji materiałów mezolitycznych zebrano nieco wyrobów 
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neolitycznych (siekierka, ceramika). Odkryto też dwa obiekty nieruchome: grób popielnicowy 
kultury łużyckiej (V okres epoki brązu) i owalną jamę o średnicy około 1 m, zagłębioną na około 25 
cm o wypełnisku silnie przesyconym węglem drzewnym (ognisko), pozbawioną jednak całkowicie 
materiałów archeologicznych. Uzyskana z węgli data C14 wskazuje na mezolityczny wiek obiektu 
(atlantyk).

Całość przebadanej powierzchni stanowiska w ciągu 10 sezonów badawczych wynosi 621 m².
Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 -patrz: paleolit

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81- patrz: paleolit

TOCZYŁOWO, st.7, gm. Grajewo, woj. łomżyńskie, AZP 26 – 80 
stanowisko wielokulturowe (obozowisko, osada)•	

Badania wykopaliskowe przeprowadzili dr Andrzej Pelisiak i mgr Justyn Skowron (Przedsiębiorstwo 
Archeologiczno – Konserwatorskie „ KAIROS – PLUS”). Finansowane przez PSOZ.

Ze względu na fakt, że stanowisko było niszczone głęboką orką, badania miały charakter 
ratowniczy. Ich głównym zadaniem było określenie rodzaju stanowiska oraz jego chronologii.

Stanowisko to znajduje się na wale wydmowym położonym w dolinie zalewowej rzeki Ełk, na 
jej lewym brzegu. Łącznie przebadano powierzchnię 3 arów. Materiał zabytkowy leżał zarówno na 
powierzchni ziemi oraz pod warstwą orną na głębokości do około 40 cm.

Na podstawie odkrytych materiałów stwierdzono występowanie osadnictwa z okresu mezolitu 
(mikrolityczne tylczaki i półtylczaki), neolitu – tzw. „ strefy leśnej” (pozostałości szałasu – układ 
otoczaków, zestaw materiału krzemiennego), wczesnej epoki brązu (ceramika z pasmowym układem 
odcisków sznura), wczesne średniowiecze.

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

WĄSOWO, stan. 29, gm. Kuślin, woj. poznańskie, AZP 53-21/69
obozowisko kultury komornickiej (mezolit)•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (III-IV okres epoki brązu)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski/okres wpływów rzymskich)•	
osada wczesnośredniowieczna (fazy C-D)•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na jesieni 1998 w ramach Programu 
AUTOSTRADA przez dr. Józefa Marcinkiewicza (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ Sp. z o.o. 
Poznań) przy współpracy mgr. Piotra Świątkiewicza oraz dokumentalistów: Gizeli Walusz i Zdzisława 
Lorka. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko usytuowane jest około 1 km na północ od wsi, bezpośrednio na wschód przy 
brukowanej drodze do Władysławowa, w środkowej partii wyniesienia – skierowanego ku północy 
cypla terenowego, ograniczonego od wschodu doliną cieku o nazwie Wąs (dziś: zmeliorowane łąki 
zwane Żurawińcem) i od zachodu przez częściowo podmokłe obniżenie terenu. Odkryte podczas 
badań AZP stanowisko znalazło się w bezpośrednim zagrożeniu planowaną budową autostrady.

Badania będą kontynuowane.
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Wierzchuca Nagórna, st. 3, woj. białostockie, AZP 51-81- patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

ZAMIENICE, st. 10/25, gm. Chojnów, woj. dolnośląskie
W październiku 1998 roku na stanowisku Zamienice 10/25 przeprowadzono badania wykopaliskowe. 
Badania realizowane były z ramienia Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięli 
w nich udział studenci II -go roku archeologii (III grupa terenowa) w ramach semestralnych ćwiczeń 
terenowych. Badania prowadzone były pod kierunkiem M. Masojć (autora sprawozdania). Naukową 
opiekę sprawował prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski.
Bezpośrednią przyczyną podjętych badań wykopaliskowych na omawianym stanowisku były 
przeprowadzone w maju 1998 r. poszukiwawcze badania weryfikacyjne - powierzchniowe w dorzeczu 
Czarnej Wody zrealizowane przez M. Masojć. Podczas badań odkryto kilkanaście nowych stanowisk 
archeologicznych -pozostałości obozowisk oraz śladów osadniczych z epoki kamienia (głównie 
mezolitu). Jednym z nich było zlokalizowane na niewielkiej wydmie zwarte skupienie krzemieni 
oznaczone jako stanowisko (pozostałość obozowiska mezolitycznego) Zamienice 8/25. Należy 
podkreślić, iż stanowisko to było jednym z kilku odkrytych na terenie należącym do wsi Zamienice 
oraz Jaroszówka. Podczas badań powierzchniowych odkryto na omawianym stanowisku kilkadziesiąt 
sztuk półsurowca krzemiennego (odłupki i wióry), bryłkę surowca, zatępiec, wierzchnik oraz drapacz 
i wiór retuszowany na obu krawędziach (wiórowiec), W związku z faktem zalegania materiałów 
na stosunkowo niewielkim obszarze (poniżej ara) istniała szansa uzyskania, w trakcie badań 
wykopaliskowych, zwartego skupienia, koncentracji zabytków krzemiennych. Bardzo jednorodny 
(pod względem surowcowym) charakter uzyskanego inwentarza powierzchniowego sugerował 
szansę wyeksplorowania homogenicznego zespołu. Całość inwentarza stwierdzonego na powierzchni 
wykonana była z narzutowego krzemienia bałtyckiego o rzadko spotykanym spektrum kolorów -od 
zieleni, ciemnej żółci po czerwień. Dodatkowym, interesującym znaleziskiem było wystąpienie 
dwóch składających się ze sobą fragmentów wióra wykonanego z chalcedonu.

Żuławka Mała, st. 13, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 38-31/36- patrz: paleolit
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NEOLIT

BABICHA, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71/23 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada grupy tarnobrzeskiej (późna epoka brązu-wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 7 do 28 lipca przez mgr. 
Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 690 m².

We wszystkich wykopach wystąpił układ stratygraficzny, pod warstwą orną wystąpiła warstwa 
podglebia o miąższości 2-5 cm. We wschodniej części wykopów wystąpiła warstwa kulturowa 
o charakterze spływowym o miąższości 15-20 cm. Zalegał w niej materiał ruchomy w układzie 
tzw. odwróconej stratygrafii. Odkryte obiekty wystąpiły w trzech wykopach: I, IV, V. Łącznie 
zewidencjonowano 36 obiektów w tym 10 dołków posłupowych. Stan zachowania obiektów określić 
można jako szczątkowy, gdyż zachowały się ich spągowe odcinki, a miąższość nie przekracza 30 
cm.

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania nie będą kontynuowane. 

BABIĘTY MAŁE, st. 1, kurhan 1, gm. Susz, woj. elbląskie, AZP 26-51/- 
cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	

Wykopaliskowe badania weryfikacyjne, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Sobieraja (Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie). Finansowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około 30 m².

Owalny kurhan o wymiarach około 14 x 12 m i wysokości około 1,5 m. Rozkopany amatorsko 
w 1903 roku i częściowo zniszczony. Zawartość do II wojny światowej przechowywana w Provinzial 
Museum w Gdańsku zaginęła. Tegoroczne badania weryfikacyjne, obejmujące jedną ćwiartkę 
kurhanu, nie przyniosły efektów w postaci materiału zabytkowego. Nie stwierdzono również śladów 
konstrukcji, obiektów itp. Odsłonięte profile posiadały naturalny charakter. Ze względu na znaczne 
rozmiary kurhanu, planuje się dalsze badania. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Zeszytach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”.
Badania będą kontynuowane.

4BBachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16- patrz: wczesne średniowiecze

Barłożno, st. 16, gm. Skórcz, woj. gdańskie, AZP 23-44- patrz: wczesna epoka żelaza

Błażejowice Dolne, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1- patrz: środkowa i późna 
epoka brązu

Borsuki, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20- patrz: późne średniowiecze
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BRODY POMORSKIE, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/52 
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza III b wg terminologii przyjętej na •	
Kujawach)
osada z wczesnej epoki żelaza•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Olgierda Felczaka (Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzynasty sezon badań. 

Tegoroczne prace archeologiczne koncentrowały się w północnej partii stanowiska zajętego 
przez osadę kultury pucharów lejkowatych. Stanowiły one kontynuację badań wykopaliskowych 
z ubiegłego roku. Łączna powierzchnia wykopów zajęła około 250 m2.

Omawiając kwestie stratygraficzne w obrębie tego odcinka, trzeba wymienić obecność czterech 
podstawowych warstw. Pod warstwą orną o grubości około 40 cm zalegały zamiennie dwie, różniące 
się strukturą wewnętrzną, warstwy kulturowe. Występowanie charakterystycznych artefaktów pozwala 
je łączyć z kulturą pucharów lejkowatych. Należy dodać, iż wymienione nawarstwienia zalegały 
na geologicznej warstwie złożonej z drobnoziarnistego żółtego piasku. Wszystkie odkryte obiekty 
nieruchome znajdowały się w obrębie warstw kulturowych, jedynie ich partie spągowe zagłębione 
były w warstwę geologiczną. 

Podczas badań wykopaliskowych odkryto w sumie 11 obiektów nieruchomych, głównie w postaci 
różnego typu jam. Na specjalną uwagę zasługuje obiekt nr 84 zlokalizowany w arze 139, który należy 
interpretować jako budowlę typu szałasowego. Do takiej interpretacji upoważniają zachowane 
ślady po niewielkich słupkach (średnica od 5 do 10 cm), które stanowiły pozostałość po konstrukcji 
nadziemnej. Wymiary szałasu: 2,5 m X 1,5 m. Bardzo ważnym obiektem była jama gospodarcza 
oznaczona nr 90 w ramach ara 162. W jej wypełnisku oprócz ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 
odkryto elementy warsztatu tkackiego w postaci 2 dużych płaskich przęślików glinianych oraz 
ciężarków tkackich. Ponadto wydobyto liczne kości zwierzęce, mogące poszerzyć wiedzę na temat 
chowu zwierząt. 

W wyniku eksploracji warstw kulturowych oraz obiektów, pozyskano ponad tysiąc fragmentów 
ceramiki neolitycznej, kilkadziesiąt artefaktów krzemiennych oraz kilkadziesiąt kawałków kości 
zwierzęcych. W ramach ceramiki wyróżniono różnorodne fragmentarycznie zachowane formy 
naczyń - puchary, amfory, kubki i misy.

Analiza zdobnictwa oraz technologii wykonanych naczyń glinianych, pozwoliła określić 
przynależność kulturową badanego odcinka osady. Odkryte artefakty oraz wszystkie obiekty 
nieruchome należy łączyć z ludnością kultury pucharów lejkowatych i fazą III b. 

Podsumowując tegoroczne badania archeologiczne, należy podkreślić, iż wniosły one szereg 
danych w zakresie struktury zabudowy północnego odcinka osady. Poszerzyły informacje dotyczące 
podstaw gospodarczych oraz obróbki surowca krzemiennego.

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomerania Antiqua”.
Badania będą kontynuowane. 

Brzesko, st. 18, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 04-63/12 - patrz: wczesne średniowiecze

Bubel Stary, st. XIV-XV i XVII, gm. Janów Podlaski, woj. bialsko-podlaskie, AZP 56-87 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Chabsko, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/-  - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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CHABSKO, st. 40 (GAZ 338), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/- 
osada i cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	

Ratownicze badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa zachodnia, 
przeprowadzone przez mgr. Przemysława Bobrowskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego). Koordynacja prac 
- doc. dr hab. Lech Czerniak. Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A.

Stanowisko zostało odkryte w wyniku badań powierzchniowych w 1994 przez ekspedycję 
przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. Ze względu na niejednoznaczne 
obserwacje stanowisko wskazano do badań sondażowych, które wykonano we wrześniu 1996 r. 
z wynikiem negatywnym (wykop o długości 40 m i szerokości 2 m). Dopiero w czerwcu 1998 r. 
w trakcie nadzorów nad pracami montażowymi odkryto 28 obiektów zlokalizowanych na powierzchni 
6,8 ara, z których co najmniej 6 można datować na okres kultury ceramiki wstęgowej rytej (faza III). 
Charakter obiektów (jamy o bogatej zawartości ceramiki - około 2100 fragmentów krzemieni, kości 
zwierzęcych, dołki posłupowe) sugeruje, że odkryto skraj niewielkiego (jednodomowego) osiedla. 
W jednej z jam podomowych kultury ceramiki wstęgowej rytej zarejestrowano częściowo zniszczony 
pochówek ludzki, przy którym znaleziono między innymi bryłkę ochry i mikrolit obsydianowy. 
Kulturę amfor kulistych reprezentuje jedna jama (39 fragmentów ceramiki).

Daniłowo Małe, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12 - patrz: wczesne średniowiecze

Daniłowo Małe, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/34 - patrz: wczesne średniowiecze

Dąbrowa Górnicza- Łosień, st. 2, gm. loco, woj katowickie, AZP 96-50 - patrz: wczesne 
średniowiecze

DOBRZEJOWICE, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51
osada kultury pucharów lejkowatych fazy lubońskiej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 14 września do 30 listopada przez mgr. 
Zygmunta Hendla (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez PSOZ 
w Warszawie. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 6 arów.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Dolnośląskich Wiadomościach Prahistoycznych”, 
Głogów.

DRĄGI WYPYCHY, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich
ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza 
Ratownicze badania ratownicze, przeprowadzone w związku z budową gazociągu tranzytowego 

Jamał – Europa Zach. przez mgr. Antoniego Smolińskiego. Finansowane przez EuroPolGaz S.A.
Zarejestrowano ślady osadnictwa pradziejowego z okresu neolitu (kultura ceramiki sznurowej), 
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epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka), okresu wpływów rzymskich, a także 
historycznego: z wczesnego średniowiecza i średniowiecza.

5BDZIERŻNICA, stan. 44, pow. Środa Wielkopolska, woj. poznańskie, AZP 54-32/285
stanowisko wielokulturowe  •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Justynę Żychlińską (Ośrodek Naukowo-
Konserwatorski PKZ Sp. z o.o. Poznań). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad 
w Warszawie.

Stanowisko zostało odkryte w wyniku badań powierzchniowych przeprowadzonych wiosną 
1996 r. wzdłuż trasy projektowanej autostrady A2. Wstępny jego zasięg określono na około 0,4 ha. 
Ogółem przebadano 48 arów i na tym obszarze zarejestrowano 130 obiektów zróżnicowanych tak 
funkcjonalnie jak i chronologicznie. Materiał zabytkowy reprezentowany był w głównej mierze przez 
źródła ceramiczne, rzadko krzemienne.

Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z młodszej epoki kamienia, przy czym najliczniej 
reprezentowana jest kultura pucharów lejkowatych (7 jam o bliżej nieokreślonej funkcji oraz 4 obiekty 
o charakterze mieszkalnym). Natrafiono także na obiekty kultury amfor kulistych (7 jam o bliżej 
nieokreślonej funkcji oraz 2 obiekty o charakterze mieszkalnym). Materiał źródłowy kultury ceramiki 
sznurowej odkryto tylko w 3 obiektach (jama oraz 2 towarzyszące jej dołki posłupowe), natomiast w 2 
obiektach natrafiono na ceramikę ludności kultury łużyckiej. Sporadycznie na stanowisku wystąpił 
materiał z okresu wpływów rzymskich (1 obiekt o charakterze mieszkalnym - kultura przeworska) 
oraz z okresu średniowiecza (także 1 obiekt o charakterze mieszkalnym). 

Wszystkie obiekty koncentrują się w środkowej partii stanowiska. Wystąpienie nielicznych 
obiektów neolitycznych zarejestrowanych w południowo-zachodniej części omawianego obszaru ma 
najprawdopodobniej związek z obecnością osady oznaczonej na trasie autostrady numerem A2-282, 
a odkryte najdalej na wschód 2 obiekty kultury pucharów lejkowatych najprawdopodobniej można 
łączyć ze stanowiskiem A2-287. 
Badania będą kontynuowane.

GABUŁTÓW, st. 1, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/-
cmentarzysko podkurhanowe kultury ceramiki sznurowej (horyzont „starosznurowy” i grupa •	
krakowsko-sandomierska)
cmentarzysko kultury trzcinieckiej (faza klasyczna - faza B epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez mgr. 
Jacka Górskiego (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ w Kielcach. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 443 m².

Odsłonięto większą część całkowicie rozoranego kurhanu, pod którym wyróżniono 8 częściowo 
zniszczonych przez orkę obiektów archeologicznych.

Najstarszą fazę użytkowania cmentarzyska reprezentuje pochówek w prostokątnej jamie grobowej 
(2 x 3 m, orientacja wschód – zachód) o konstrukcji drewnianej (rodzaj skrzyni). Nad nim zapewne 
usypano kopiec. Nieco młodszy jest bogato wyposażony (4 naczynia, siekiera-topór, 7 odłupków) 
grób niszowy zawierający szczątki 1 osobnika (mężczyzna - Adultus) i dwójki dzieci w wieku 6-7 
lat.

Trzecia faza użytkowania wiąże się z kulturą trzciniecką. Odkryto grób szkieletowy wyposażony 
w dwa przedmioty brązowe (bransoleta i ozdoba w formie spirali) oraz 5 naczyń wykonanych 
w konwencji zakarpackiej. Dość ciekawie przedstawia się znalezisko dużych fragmentów szkieletu 
konia odkrytych w prostokątnym obiekcie. Ponadto przebadano trzy prostokątnego kształtu rowy 
przykurhanowe, z których czerpano ziemię podczas nadsypywania kopca w początkach epoki brązu. 
Ich usytuowanie pozwala określić pierwotną średnicę obiektu w czasach kultury trzcinieckiej na około 
25 m. Pod powiększonym kopcem znalazły się również skupiska ceramiki i kości zwierzęcych.
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Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

GĄSAWA, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-35/68
osada grupy brzesko-kujawskiej cyklu lendzielsko-polgarskiego (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) •	
zespół grobowy kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) •	
osada kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa z okresu wędrówek ludów •	

Badania przeprowadzone przez mgr Annę Grossman (Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie, Oddział w Biskupinie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 431 m².

Stanowisko 6 w Gąsawie usytuowane jest na wzniesieniu położonym za zachód od Jeziora 
Gąsawskiego (na jego szczycie oraz wschodnim i południowo-wschodnim stoku). Zostało ono 
zarejestrowane w latach 30-tych przez ekspedycję biskupińską jako ślady osadnictwa łużyckiego 
i rzymskiego.

Badania w 1998 roku miały na celu odsłonięcie w całości drugiego neolitycznego długiego domu 
oraz sprawdzenie zasięgu osadnictwa z poszczególnych faz zasiedlania wzniesienia. Wytyczono 
pięć wykopów o łącznej powierzchni 431 m². Zadokumentowano i wyeksplorowano 69 obiektów, 
które można podzielić na rowy fundamentowe długiego domu, jamy zasobowe, półziemianki, piec, 
paleniska, dymarki, dołki posłupowe i obiekty o nieokreślonej funkcji.

Odsłonięto zarys długiego domu trapezowatego grupy brzesko-kujawskiej cyklu lendzielsko-
polgarskiego (drugi długi dom na badanym stanowisku) o wymiarach: długość 23 m, szerokość na 
północy 3,5 m, na południu 5,5 m. Wejście do wnętrza znajdowało się od szerszej, południowej strony. 
Ściany domu skonstruowano z pni drzew ustawionych w rowach fundamentowych naprzemiennie 
obok siebie, co wykazała analiza planów i profili rowów. W ich wypełnisku znaleziono fragment 
ceramiki o cechach technologicznych charakterystycznych dla grupy brzesko-kujawskiej. Inne 
obiekty z tego czasu, towarzyszące długim domom, mogły być usytuowane na wschód i południowy-
wschód od nich, bliżej jeziora.

Obiektem neolitycznym jest jama zasobowa kultury pucharów lejkowatych. Materiał zabytkowy 
stanowią fragmenty ceramiki, krzemienie, fragmenty polepy, kości zwierzęcych i rozcieracz 
kamienny.

Z czasów trwania kultury łużyckiej odsłonięto jeden obiekt o nieokreślonej jeszcze funkcji. 
Odsłonięcie tylko jednego obiektu łużyckiego pozwala na przypuszczenie, że osadnictwo łużyckie 
koncentrowało się głównie na wierzchowinie wzniesienia, nie schodząc na jego stoki.

Większość odkrytych obiektów to pozostałości osady z okresu wpływów rzymskich. Najciekawszym 
jest obiekt 242, półziemianka, odsłonięty w całości z towarzyszącymi dołkami posłupowymi, 
będącymi pozostałościami konstrukcji naziemnej, co daje podstawy do rekonstrukcji tego obiektu. 
Materiał zabytkowy stanowi kilkaset fragmentów ceramiki, w tym kilka prawie całych naczyń, liczne 
fragmenty kości zwierzęcych, kilkaset kilogramów rumoszu polepy glinianej z odciskami elementów 
konstrukcyjnych (bali i półbali, łupanych desek, plecionki). Zabytki wydzielone reprezentowane 
są przez: dwie zapinki brązowe z podwiniętą nóżką (Almgren VI 162), fragment igły brązowej, 
trzywarstwowy grzebień rogowy bogato ornamentowany (grupa IB, odmiany l wg E. Cnotliwego), 
gliniany ciężarek tkacki, płytkę rogową (półwytwór grzebienia), fragment gładzika kamiennego 
i kilka fragmentów przedmiotów żelaznych (m. in. klamry pasa?).

Innym interesującym obiektem z okresu wpływów rzymskich jest gliniany, owalny piec piekarski, 
prawdopodobnie kopułkowy, zagłębiony w podłoże. Jedna ze ścianek zachowana była do wysokości 
prawie 40 cm od dna wraz z zakończeniem przy otworze usytuowanym od zachodniej strony. 
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Wewnątrz, poza fragmentami ceramiki i kości zwierzęcych, znaleziono liczne muszle szczeżui.
Wśród pozostałych obiektów osadniczych znajdowały się jamy zasobowe, pozostałości 

półziemianek, dymarek, palenisk, dołków posłupowych po konstrukcjach naziemnych oraz obiektów 
o funkcjach obecnie nieustalonych. 

Wstępna analiza najmłodszych na stanowisku obiektów wskazuje, iż osadnictwo z okresu 
wpływów rzymskich mogło być dwufazowe. Usytuowanie obiektów z początków naszej ery 
pozwala umiejscowić osadnictwo tych czasów na szczycie wzniesienia i partiach stoku południowo-
wschodniego, prawdopodobnie dochodząc do jeziora. Potwierdzeniem mogą być badania grupy 
płetwonurków z bydgoskiego klubu TRYTON, które największą ilość materiału zabytkowego 
(głównie z okresu wpływów rzymskich) zarejestrowały w strefie przybrzeżnej na południowy-wschód 
od szczytu wzniesienia. Stanowisko jest bardzo niszczone przez głęboką orkę.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Oddział 
w Biskupinie. 

Badania będą kontynuowane.

Giebułtów, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. kieleckie, AZP 95-59 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

7BGiecz, st. 21-22, gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/224-225 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

GNOJNO, st. 4, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 91-65/11
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 7 do 26 września przez mgr. 
Marka Nowaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez PSOZ. 
Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 75 m².

Sytuacja stratygraficzna była zasadniczo taka sama, jak w jednostkach już przebadanych 
w 1997 roku. Poniżej warstwy ziemi ornej, o miąższości 25-30 cm, zalegała warstwa szaro-czarna, 
w przybliżeniu do poziomu 70-80 cm. Poniżej wystąpił jasnożółty piasek, do poziomu około 120-
130 cm. Na tym poziomie mamy do czynienia z ostrą granicą z gliniastym, spłaszczonym utworem 
pochodzenia lodowcowego. Tylko na jednym z odcinków bezpośrednio poniżej warstwy ornej mamy 
do czynienia z miąższą na około 70 cm warstwą jasnożółtego piasku, poniżej której pojawiają się 
wspomniane utwory gliniaste.

Już w warstwie ornej znaleziono stosunkowo dużą ilość materiałów kultury pucharów lejkowatych, 
zarówno ceramiki jak i zabytków krzemiennych, podobnie jak w warstwie szaroczarnej i w jasnożółtym 
piasku, do poziomu ok. 90-100 cm. Obok zabytków neolitycznych znaleziono w warstwie szaro-
czarnego piasku fragmenty naczyń glinianych z okresu średniowiecza.

Odkrytych zostało 7 obiektów, których wypełniska dostarczyły skromnych ilości zabytków 
ceramicznych, krzemiennych i bryłek polepy. Były to obiekty owalne w rzucie poziomym (długość 
osi dłuższych nie przekraczały jednego metra), w profilu nieckowate, o miąższości rzędu 30-50 cm. 
Klasyfikacja kulturowa tych obiektów budzi pewne kontrowersje. Na podstawie wstępnej analizy 
materiałów zabytkowych z kulturą pucharów lejkowatych można zapewne wiązać 4 obiekty, 
z okresem wczesnośredniowiecznym l, natomiast 2 pozostają bez określenia.

Charakter materiałów zabytkowych, zarówno neolitycznych jak i średniowiecznych jest taki sam 
jak w sezonie ubiegłym. W sumie znaleziono około 2 tysięcy fragmentów naczyń glinianych (z czego 
około 70% wiązać można z kulturą pucharów lejkowatych), 155 zabytków krzemiennych, blisko 200 
bryłek polepy oraz kilka zabytków wykonanych ze skał krystalicznych.
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W materiałach neolitycznych wydzielić można takie formy naczyń jak: puchary lejkowate, flasze 
z kryzą, grubościenne garnki, zapewne amfory. Ornamentyka jest typowa dla południowo-wschodniej 
grupy kultury pucharów lejkowatych. Spotykamy przede wszystkim zdobienia wykonywane 
stempelkiem, w postaci pasm, ciągłych lub przerywanych, poniżej krawędzi wylewu naczyń. 
Rzadko pojawia się kombinowany wątek pasma stempelkowego i poniżej, pasma zygzaków również 
odciśniętych stempelkiem. Spotykamy również ornamenty wykonane wielozębnymi stempelkami, tzw. 
grzebykowe. W sumie stan ceramiki pozwala roboczo datować osadę na wcześniejszy etap rozwojowy 
kultury pucharów lejkowatych, przed połową IV tys. call. BC (2700 conv. bc). Przemysł krzemienny 
jest dość ciekawy ze względu na bardzo duży udział techniki łuszczniowej, co jest cechą niezbyt 
typową dla południowo-wschodniej grupy kultury pucharów lejkowatych. Poza tym, w mniejszym 
zakresie, wykorzystywano technikę wiórkową. Surowcowo przemysł ten związany był głównie 
z zachodnią Małopolską (surowce jurajskie) choć mamy także pojedyncze zabytki z krzemienia 
świeciechowskiego, bałtyckiego i czekoladowego(?). Spośród typów narzędzi znaleziono tu dotąd 
tylko drapacze oraz wióry i odłupki retuszowane.

Ponadto z kulturą pucharów lejkowatych przypuszczalnie należy wiązać fragmentarycznie 
zachowany topór kamienny.

Materiały wczesnośredniowieczne są zachowane stosunkowo dobrze. Są to głównie garnki 
o esowatym profilu, zdobione charakterystycznymi, falistymi pasmami w partii największej wydętości 
brzuśca.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Kielcach.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Gołasze – Puszcza, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80- patrz: wczesna 
epoka brązu

GRZYBÓW st. 23, gm. Słubice, woj. płockie
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Krzysztofa Gowina (Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
4 arów.

Stanowisko zostało odkryte podczas badań AZP w 1997 r. i w tymże roku podjęto badania. Dr 
Małgorzata Rybicka przeprowadziła badania na powierzchni 375 m². 

W takcie tegorocznych prac odkryto około 3100 fragmentów ceramiki kultury pucharów 
lejkowatych, około 240 fragmentów ceramiki z wczesnej epoki brązu oraz około 180 krzemieni 
i nieliczne bryłki polepy. Ceramika kultury pucharów lejkowatych łączona jest z wczesną fazą wiórecką 
tej kultury. Ceramika z wczesnej epoki brązu nawiązuje do kultury mierzanowickiej (ceramikę 
określiła dr Małgorzata Rybicka). Wśród krzemieni dominuje krzemień czekoladowy, stwierdzono 
także krzemień narzutowy oraz pojedyncze egzemplarze świeciechowskiego i wołyńskiego.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane.

GWOŹDZIEC, st. 2, gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie, AZP 106-64/27
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 sierpnia do 23 września 
przez mgr Agnieszkę Kukułę (Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 170,5 m².
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Warstwy kulturowej brak. Wykopy założono w rejonie kulminacji wzniesienia w nawiązaniu 
do badań z sezonu 1997, oraz w północno-wschodniej części osady. W pobliżu kulminacji odkryto 
5 obiektów - prawdopodobnie jam budowlanych długiego domu i ślady po słupach. Układ jam 
i słupów nawiązuje do układu jam i śladów po słupach z sezonu 1997. W wykopach w niżej położonej 
części stanowiska odkryto 7 jam. We wszystkich obiektach, oprócz obiektu nr 20, wystąpił materiał 
ceramiczny i krzemienny. W jamach o charakterze budowlanym, głównie w obiekcie nr 15, wystąpiły 
fragmenty glinianych ciężarków tkackich i przęślików. Inwentarz krzemienny reprezentowany jest 
głównie przez półsurowiec odłupkowy i wiórowy. Narzędzia reprezentowane są zwłaszcza przez 
drapacze i wkładki sierpowe (przede wszystkim na półtylczakach), Z obiektu 15 pochodzi siekierka 
krzemienna. W materiale zabytkowym znalazły się też przedmioty kamienne: l zachowany w całości 
egzemplarz narzędzia w kształcie „kopyta szewskiego” i połowa innego okazu, z jam pobrano 
botaniczne próbki ziemi.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
Badania nie będą kontynuowane.

Hrubieszów, ul. 3-go Maja, woj. zamojskie - patrz: wczesna epoka brązu

Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96/58 - patrz: wczesna epoka brązu

JAZÓW, st. 4, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 63-06/33
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
cmentarzysko kultury jastorfskiej•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 do 31 lipca przez prof. dr. hab. 
Grzegorza Domańskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu). 
Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 2 arów.

Badania ratownicze miały na celu rozpoznanie stanu zachowania stanowiska. Przynajmniej 
połowa jego powierzchni uległa zniszczeniu na skutek trwającej kilkanaście lat eksploatacji piasku. 

Przez trzydzieści lat stanowisko było wielokrotnie penetrowane przez członków ekipy prowadzącej 
badania wykopaliskowe w Luboszycach st. 1, Jazowie st. 3 i Grabice st. 1.

Wykopy rozmieszczono wokół dołów związanych z eksploatacją piasku. Na całej prawie 
powierzchni wykopu na stropie calca odkryto liczny materiał kulturowy w postaci ceramiki, krzemieni 
i ułamków kości z grobów ciałopalnych. Z 304 ułamków ceramiki 239 należało do kultury amfor 
kulistych, 59 do kultury jastorfskiej a 6 pochodziło z późnego średniowiecza. Poza tym odkryto 3 
rdzenie, 2 rylce, 1 fragment nieokreślonego narzędzia, 8 wiórów i 32 odłupki.

Ar 35 - Odsłonięto jamę osadniczą kultury amfor kulistych o średnicy 130 cm, gł. 70 cm. We 
wnętrzu jamy odkryto 87 ułamków naczyń, 2 rdzenie krzemienne, 2 odłupki i fragment drapacza. 
Ar 50 - na powierzchni calca i w śladach orki odkryto szczątki zniszczonego grobu (4) w postaci 
ułamków ceramiki i przepalonych kości. Znaleziono tez pochewkę zapinki żelaznej o schemacie 
środkowolateńskim. Grób (5) – in situ zachowała się tylko dolna część naczynia - popielnicy 
wypełniona kośćmi. Obok grobu znaleziono płaski kamień przypuszczalnie pierwotnie oznaczający 
go na powierzchni.

Materiał zabytkowy znajduje się w IAiE PAN we Wrocławiu.

Jegłowa, st. 2, gm. Przeworno, woj. wałbrzyskie, AZP 88-29/5 - patrz: mezolit
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Jordanowo, st. 12, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/47 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

JURKÓW, st. 5, gm. Czechów, woj. tarnowskie, AZP 107-63/73
osada wielokulturowa•	
cmentarzysko popielnicowe (?)•	

Badania ratowniczo-rozpoznawcze przeprowadzone w lipcu przez mgr. mgr. Pawła Valde-Nowaka 
i Pawła Madeję (Instytut Archeologii i Etnografii PAN o/Kraków). Finansowane przez Komitet Badań 
Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 142,5 m².

Stanowisko znajduje się na wysokiej terasie Dunajca. Zostało odkryte w latach 30-tych przez 
geomorfologa M. Klimaszewskiego.

Materiał ceramiczny i krzemieniarski pozyskany w trakcie badań wykopaliskowych, który 
możemy odnosić do epoki kamienia został odkryty w obrębie ziemi ornej i podglebia. Zabytki 
ceramiczne z epoki brązu, w tym również fragment naczynia zdobiony odciskami sznura, znajdowały 
się w nieckowatej jamie 1/98 o wymiarach 150 x 300 cm i głębokości 60 cm od powierzchni gruntu. 
Na stanowisku został również odkryty grób ciałopalny, w którym jako popielnicę wykorzystano 
niezdobiony garnek o esowatym profilu.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnografii PAN o/Kraków-
Igołomia.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Acta Archaeologica Carpathica”.
Badania będą kontynuowane.

Kałdus, st. l, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/1 - patrz: wczesne średniowiecze

Karczyn, st. 42, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie, AZP 46-41/33 - patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

KARMANOWICE, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/201
osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 6 lipca do 23 sierpnia przez 
dr Jolantę Nogaj-Chachaj (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 
Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 
PSOZ. Jedenasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 139 m².

dz. 67- odkryto 17 nowych obiektów osadowych kultury pucharów lejkowatych (łącznie na A) 
tej działce jest ich 19). Miały one charakter jam gospodarczych i odpadkowych. Natrafiono 
także na dwa dołki posłupowe. Jamy miały wymiary 150 – 100 cm średnicy i 30 – 160 cm. 
Wypełniska obiektów były zróżnicowane- zarówno jednolite jak i warstwowanie. Spośród 
odkrytych jam 9 nie posiadało wyposażenia, w 11 obiektach występował zróżnicowany 
materiał chronologicznie zabytkowy w postaci fragmentów naczyń, wylewów den ceramiki, 
rozcieraczy kamiennych, fragmentów żaren, drobnych narzędzi krzemiennych oraz pokaźnej 
grupy ziaren zbóż pochodzącej z rozbitego naczynia. W dwóch obiektach zanotowano 
układ stratyfikacyjny- dwa poziomy obiektów kultury pucharów lejkowatych- świadectwo 
dwufazowości osady.
dz. 72 – odkryto dwa „murki” z kamienia wapiennego długości 6,5 i 8,5 m. Pomiędzy nimi B) 
znajdował się rów szerokości o 4,5-5,0 m. i głębokości 30-50 cm. Jego strop znajdował się 
na głębokości 20 cm od powierzchni, wypełnisko stanowiły osady proweniencji wodnej. 
Pod murkami natrafiono na zachowany szczątkowo poziom gleby rozwinięty na warstwie 
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dyluwium. W deluwium to wkopany był także rów. Warstwa dyluwium miała miąższość około 
25-30 cm. Była ona zdeponowana na warstwie kulturowej. Zawierała ona drobne fragmenty 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych, węgle drzewne, kości zwierzęce, drobne przepalone 
kości i muszle. Warstwa kulturowa kultury pucharów lejkowatych miała miąższość około 25-
35 cm i nie stanowiła jednolitej powierzchni. W warstwie kulturowej, na głębokości około 
80 cm od powierzchni natrafiono na dwa dołki posłupowe oraz „szczątki” (pozostałości) 
konstrukcji drewnianej-belki? Miała ona długość 200 cm, szerokość 10-15 cm, głębokość 
10-15 cm.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”, „Archeologii 
Polski Środkowowschodniej”, „Archäologisches Korrespoondenzblatt” oraz w monografii książkowej 
stanowiska.
Badania będą kontynuowane.

KAZIMIERZA, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 98-62
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada i cmentarzysko kultury malickiej (neolit)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu i lipcu przez dr. Krzysztofa 
Tunię (Instytut Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 5,5 ara.

Stanowisko 1 w Kazimierzy Małej zajmuje przykrawędną partię wysokiej terasy lewobrzeża 
Nidzicy (lewobrzeżnego dopływu Wisły). W obrębie wykopu o pow. 5,5 ara natrafiono na kilkadziesiąt 
obiektów archeologicznych. Wyróżniono wśród nich jamy kultury ceramiki wstęgowej rytej, wśród 
których zwraca uwagę obiekt nr 6 z olbrzymią ilością ceramiki, wyrobów krzemiennych etc. Następną 
fazę zasiedlenia terenu stanowiska reprezentują jamy z materiałami osadowymi kultury malickiej 
oraz związany z nią grób szkieletowy. W obrębie wykopu odkryto również kilka ciałopalnych grobów 
kultury przeworskiej i jeden szkieletowy grób tegoż zespołu a także tzw. grób rowkowy o zarysie 
czworokąta. Natrafiono również na dużą ilość nowożytnych obiektów związanych z gospodarczą 
eksploatacją badanego fragmentu terenu (resztki zabudowań folwarcznych, eksploatacja piasku, 
etc.).

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologicznej Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN o/Kraków.

Badania będą kontynuowane.

KICHARY, st. 2, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/18
osada grupy szmborzecko-opatowskiej (neolit) •	
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych z konstrukcjami megalitycznymi (neolit)•	
cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury amfor kulistych (neolit)•	
cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit)•	
cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
pobojowisko nowożytne•	

Ratownicze badania przeprowadzone przez dr Hannę Kowalską-Marszałek (Instytut Archeologii 
i Enologii PAN w Warszawie). Finansowane przez PSOZ. Dwunasty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię około 100 m².

Kontynuowano eksploatację obiektów i warstw związanych z cmentarzyskiem kultury pucharów 
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lejkowatych, ponadto przebadano częściowo kolejny grób niszowy kultury ceramiki sznurowej 
i obiekty osadowe wczesnoneolityczne oraz kultury trzcinieckiej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. 
Badania będą kontynuowane.

Kliszów, st. 3, gm. woj. rzeszowskie, AZP 95-70/24 - patrz: wczesna epoka żelaza

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 -patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KOCMYRZÓW, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58/17
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie jesieni i zimy przez dr. 
Krzysztofa Tunię (IAiE PAN o/Kraków). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 2 arów.

Celem ratowniczych prac wykopaliskowych na stanowisku 17 w Kocmyrzowie była kontynuacja 
badań cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej oraz cmentarzyska kultury łużyckiej, prowadzonych 
w latach 1996 i 1997. Stanowisko znajduje się na granicy wsi Kocmyrzów i Pietrzejowice, w obrębie 
szerokiej, lokalnej kulminacji lessowego Płaskowyżu Proszowickiego.

W sąsiedztwie odkrytych w 1996 roku dwóch grobów niszowych kultury ceramiki sznurowej 
odkryto dalsze trzy tak datowane obiekty. Dwa z nich to klasyczne groby niszowe. W obiekcie nr 5 
znajdował się skurczony szkielet wyposażony w miedziane zausznice, naczynie, kilka kościanych 
koralików, wiór krzemienny i szydło kościane. Na dnie obiektu nr 6 natrafiono na pozostałości trzech 
zmarłych wyposażonych w bogaty zestaw darów grobowych - kilka naczyń, krzemienne groty strzał, 
topór kamienny, wióry krzemienne oraz wyroby kościane i kamienne. Czaszkę jednego z osobników 
zdobił diadem z blaszek miedzianych oraz miedziane zausznice. Dno niszy znajdowało się na 
głębokości 235 cm od powierzchni ziemi. Trzeci z pochówków kultury ceramiki sznurowej (nr 7) 
znajdował się na dnie nieregularnej formy niszowej. W sąsiedztwie szkieletu znaleziono krzemienną 
siekierę, odłupek krzemienny i wyroby kościane.

W obrębie wykopu natrafiono również na dalszy fragment ciałopalnego cmentarzyska grupy górno 
śląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Wyeksplorowano kilka zachowanych w różnym stopniu grobów.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologicznej IAiE PAN w Igołomi. 
Badania nie będą kontynuowane.

KOLONIA CZUŁCZYCE, st. 6, gm. woj. chełmskie, AZP 78-89/137
grób kultury amfor kulistych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 30 czerwca przez mgr. 
Andrzeja Bronickiego (Muzeum Chełmskie w Chełmie). Finansowane przez Urząd Gminy Sawin. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 10 m².

Grób częściowo zniszczony przez wykop fundamentowy garażu. 
W planie płaskim grób miał kształt wydłużonego trapezu; obiekt wkopany był w kredowy margiel, 

zbudowany z dużych, płaskich bloków kamiennych. 
Dno było wybrukowane. 
Komora północna – częściowo uszkodzona – żeńska, południowa – zachowana bardzo dobrze – 

męska. Szkielety żeńskie zwrócone do siebie twarzami, męskie – plecami. 
Stwierdzono brak pokrywy (organiczna); odkryto szczątki dwóch mężczyzn (w komorze 
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południowej) i dwóch kobiet (w komorze północnej). 
Wyposażenie grobu stanowiły 4 amfory, siekiera z krzemienia pasiastego, bursztynowy paciorek, 

dwa narzędzia kościane, dwa odłupki z krzemienia wołyńskiego, odłupek kwarcytowy. 
Ceramika nawiązuje stylistycznie i ornamentyką do znalezisk z Wołynia i Podola.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Chełmskim w Chełmie (MCH./A/7726).
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Kowalewko, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46 - patrz: młodszy okres przedzymski 
– okres wpływów rzymskich

KRACZKOWA, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-78/1
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury malickiej (neolit)•	
osada grupy tarnobrzeskiej•	
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Piotra Miturę 
(Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 380 m².

Wykopy usytuowane zostały w części centralnej stanowiska, którego wielkość wynosi 10 ha. 
Odkryto 25 obiektów, pełniących różne funkcje oraz 30 dołków posłupowych, tworzących regularne 
zarysy dwóch domów słupowych. Ponadto w wykopie III/98 w części południowej wystąpiła warstwa 
kulturowa o miąższości 7-8 cm.

Na podstawie materiału ruchomego ustalono, że na przebadanym obszarze wystąpiło sześć faz 
chronologicznych: 

1. faza N II-III KCWR, 
2. faza Ż I KCWR, 
3. faza Ż IIa KCWR, 
4. faza M I-II kultury malickiej, 
5. faza M II-II kultury malickiej, 
6. materiał grupy tarnobrzeskiej z okresu halsztackiego.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Bieżanów, st. 27, woj. krakowskie, AZP 103-57/27 -patrz: środkowa i późna epoka brązu

Kraków - Bronowice Wielkie, st. 7, 8, 24, gm. Kraków-Krowdrza, AZP 102-56/198, 199, 211 -patrz: 
późne średniowiecze

KRAKÓW-Górka Narodowa, st. 8, 9, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 101-56/111
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury lendzielskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od kwietnia do września przez dr Annę 
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Dagnan-Ginter i mgr Annę Tyniec-Kępińską (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane 
przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Stanowiska nr 8 i 9 w Krakowie - Górce Narodowej znajdują się na rozległym cyplu o wysokości 
ponad 240 m n.p.m., na wschód od cieku Garliczka, dopływu Prądnika (kompleks pól, obecnie 
nieużytków, na wschód od ulicy Górka Narodowa i północ od ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej).

Materiały archeologiczne znajdowane są na wypłaszczeniu szczytowej partii cypla i południowym 
stoku (stan. 9) oraz wschodnim zboczu formy terenowej (stan. 8 - faktycznie są to zmywy 
stanowiska 9). Na obszarze około 25 ha wykonano 88 sond o rozmiarach od 1 x 2 m do 2 x 3 m 
oraz 11 wykopów archeologicznych. Materiały archeologiczne odkryto w 32 sondach i wszystkich 
wykopach archeologicznych. W szczytowej partii cypla natrafiono na pozostałości 7 wykopów 
archeologicznych.

Obiekt 1 (kultura ceramiki wstęgowej rytej):
niewielka jama gospodarcza o prostokątnym zarysie. Wymiary: 160 cm (po linii północny 

zachód – południowy wschód) na 70 cm. Wkopana do głębokości 110 cm od powierzchni ziemi. Dno 
nieckowate. Wypełnisko trójwarstwowe.

Materiał zabytkowy: ceramika – delikatna: 121 ułamków, grubej roboty: 103 ułamki, 205 wyrobów 
krzemiennych, 3 kamienie ze śladami użytkowania.

Obiekt 2 (kultura ceramiki wstęgowej rytej):
rozległy obiekt gospodarczy (prawdopodobnie obok słupowego obiektu mieszkalnego) 

o nieregularnym zarysie. Wymiary: 500 (po linii północny zachód – południowy wschód) x około 
200 cm. Wkopany do głębokości 60-85 cm. Dno nierówne (płytsza część północno-zachodnia). 
Wypełnisko wielowarstwowe. W obrębie obiektu piec i palenisko. Przy wschodniej ścianie obiektów 
3 słupy.

Materiał zabytkowy: ceramika - delikatna: 679 ułamków, grubej roboty: 497 ułamków, 554 wyroby 
krzemienne, wyroby kamienne: l fragment kopyta szewskiego, l fragment ozdoby (?), 3 kamienie ze 
śladami użytkowania.

Obiekt 3 (kultura lendzielska):
niewielka kolista jama gospodarcza. Średnica około 80 cm. Dno płaskie (ściany nierównoległe). 

Zagłębiona do głębokości 75 cm od poziomu gruntu. Wypełnisko jednorodne.
Materiał zabytkowy: ceramika - delikatna: 5 ułamków, grubej roboty: 3 ułamki, 8 wyrobów 

krzemiennych.
Obiekt 4 (kultura ceramiki wstęgowej rytej):
owalna jama gospodarcza. Wymiary: 160 x 110 cm. Dno płaskie. Zagłębiona 80 cm od poziomu 

gruntu. Wypełnisko jednorodne.
Materiał zabytkowy: ceramika - delikatna: 32 ułamki, grubej roboty: 13 ułamków, 29 wyrobów 

krzemiennych.
Obiekt 5 (nieokreślony chronologicznie):
kolista jama. Średnica 140 cm. Dno nieckowate. Zagłębiona do 65 cm od poziomu gruntu. 

Wypełnisko jednorodne.
Materiał zabytkowy: brak.
Obiekt 6 (kultura lendzielska):
jama gospodarcza, kolista (?) (wyeksplorowana część południowa). Średnica około 200 

cm, od głębokości 65 cm średnica 90 cm. Zagłębiona do 120 cm od poziomu gruntu. Wpełnisko 
trójwarstwowe.

Materiał zabytkowy: ceramika - delikatna: 2 ułamki, grubej roboty: 9 ułamków.
Wyroby: l obsydianowy, 5 krzemiennych, l fragment wyrobu kamiennego.
Obiekt 7 (epoka kamienia):
owalna jama. Średnica ok. 90 cm. Dno płaskie. Zagłębiona do 65 cm od poziomu gruntu. 

Wypełnisko jednowarstwowe.
Materiał zabytkowy: l wyrób krzemienny.
Rozpoznany typowy dla rejonu stanowiska układ warstw to: współczesna warstwa orna 
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o miąższości 15-35 cm, poniżej (w wielu miejscach nie zachowany) poziom podglebia o brunatnym 
zabarwieniu miąższości 0-30 cm, pod nim żółty utwór lessowy - calec. W kilku miejscach stanowiska 
natrafiono na zalegającą pomiędzy podglebiem a lessem spoistą warstwę o intensywnie ciemnym 
zabarwieniu, o miąższości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Żółty utwór lessopodobny w jej 
sąsiedztwie miał brunatne przebarwienia, w układzie zbliżonym do struktury marmuru. Interpretacja 
profilów glebowych powstaje w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania ratownicze będą kontynuowane w roku 1999. W roku 2000 rozpocznie się zabudowa 
cypla przeznaczonego pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kazimierz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10 - patrz: okres 
nowożytny

Kraków-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5- patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6 - patrz: 
wczesne średniowiecze

Kraków -Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18 -patrz: wczesne 
średniowiecze

KRASNE, st. 16, gm. Wojsławice, woj. chełmskie, AZP 83-91/92
cmentarzysko kultury lubelsko-wołyńskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 do 17 września przez mgr. 
Andrzeja Bronickiego. Finansowane przez PSOZ i Urząd Gminy Wojsławice. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 2,5 ara.

Cmentarzysko częściowo zniszczone przez piaskownię. Stanowisko piaskowe; szkielety nie 
zachowały się.

Znaleziono 16 skupisk ceramiki, stanowiących wyposażenie grobowe. Niektóre pochówki były 
posypane różowym barwnikiem. Oprócz naczyń ceramicznych znaleziono również nieco narzędzi 
krzemiennych (krzemień wołyński). 

Łącznie znaleziono kilkadziesiąt naczyń (czarki, amfory, puchar na pustej nóżce, misy, garnki 
esowate, naczynka miniaturowe). Nie stwierdzono malowania ceramiki. 

Datowanie: 1 połowa III tys. p.n.e. (faza poklasyczna/?/).
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Chełmskim w Chełmie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Krynickie, st. 16, gm. Zabłudów, woj. podlaskie, AZP 40-87/43 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu.
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Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91/- - patrz: wczesna epoka żelaza

Lubomin, st. 7, gm. Boniewo, woj. włocławskie, AZP 52-45/158 - patrz: wczesne średniowiecze

ŁACHA, st. 4, gm. Turośl, woj. łomżyńskie, AZP 31-73
obozowisko kultury świderskiej (paleolit schyłkowy)•	
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
paraneolityczne zespoły strefy leśnej – osada kultury niemeńskiej •	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	

Badania wykopaliskowe prowadziła mgr Hanna Pilcicka – Ciura (Archeologiczne Badania 
Naukowe „TOPÓR”). Finansowane przez PSOZ. Przebadano łącznie 269 m².

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na postępujące procesy stokowe i głęboką orkę 
prowadzącą do stałej degradacji terenu.

Stanowisko położone jest na kulminacji i stoku wzniesienia opadającego stromo ku rzece. 
Przebadano łącznie 269 m² (6 wykopów i 30 sondaży) w celu uchwycenia zasięgu stanowiska). Ogółem 
odkryto 4186 fragmentów ceramiki i 2578 zabytków krzemiennych. Oprócz surowca miejscowego 
kredowego, występował także importowany: krzemień czekoladowy (drapacz wiórowy, rylec) 
i krzemień świeciechowski (materiał odpadkowy – odłupki i łuski). Materiał krzemienny reprezentuje 
głównie materiał odpadkowy poprodukcyjny, liczne są rdzenie (głównie małe jednopiętowe) a także 
wióry i wiórki. Wśród narzędzi krzemiennych należy wymienić: liściaki świderskie, zbrojniki, grociki, 
siekierki odłupkowe, drapacze, skrobacze, rylce czy przekłuwacze. Materiał ceramiczny prezentuje 
głównie cechy charakterystyczne dla paraneolitycznych zespołów strefy leśnej. Występuje także 
ceramika kultury sznurowej oraz kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko dostarczyło również śladów obozowiska schyłkowopaleolitycznego (kultura 
świderska), świadczących o penetracji tych obszarów przez grupy paleolitycznych łowców. 
Osadnictwo mezolityczne potwierdzone zostało na podstawie zbrojników typu narwiańskiego, 
wiślańskiego oraz obecności techniki mikrorylcowczej. Osadnictwo paraneolityczne należy wiązać 
głównie z kulturą niemeńską, której ludność założyła tutaj osadę, na co wskazuje liczba i bogactwo 
materiału ceramicznego.

Łany Małe, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43 - patrz: wczesna epoka żelaza

Łekno, st. 3, gm. Wągrowiec, woj pilskie, AZP 43-31/44 - patrz: wczesne średniowiecze 

ŁUBCZE, st. 25, kurhan 2, gm. Jarczów, woj zamojskie, AZP 94-92/18
kurhan kultury ceramiki sznurowej •	
zniszczony pochówek kultury mierzanowickiej z wczesnej epoki brązu•	
ślady osady wczesnośredniowiecznej•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wiesława Komana. Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań.

W bieżącym roku badania ratownicze prowadzono na zniszczonym kurhanie, pozbawionym już 
warstwy nasypowej i poziomu gleby pierwotnej, który usytuowany był na miejscowym wyniesieniu, 
pagórku, w obrębie południowego garbu Grzędy Sokalskiej. 

W trakcie prac badawczych już na głębokości 50 cm odsłonięto całkowity zasięg strefy 
podnasypowej pierwotnego kurhanu, dookolny rowek wokółkurhanowy, zasięg jamy przykurhanowej, 
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tzw. „glinianki” oraz stropy czterech grobów szkieletowych i dwóch obiektów osadowych.
Nasyp kurhanu posiadał kolisty zarys o średnicy około 10 m. Po jego obwodzie przebiegał dookolny 

rowek o szerokości 30 cm. Od strony zachodniej kurhanu wystąpiła duża jama przykurhanowa, tzw. 
„glinianka”, która otaczała część nasypu kurhanu od strony zachodniej, południowej i północnej. 
Jama ta powstała podczas wybierania ziemi na podwyższenie nasypu kurhanu. W centralnej części 
kurhanu znajdowała się jama grobowa pochówku nr 2 - grobu kultury ceramiki sznurowej, dla 
którego usypano kurhan. W grobie tym odkryto zniszczony szkielet mężczyzny (?) ułożony w pozycji 
skurczonej na prawym boku, przy który znajdował się pucharek, amfora, wiór krzemienny, 12 
odłupków krzemiennych, 2 fragmenty wiórków krzemiennych i 2 grociki krzemienne oraz fragment 
ozdoby z szabli dzika. 

W krawędzi nasypu od strony wschodniej odsłonięto dwa groby niszowe (groby nr 3 i 4), należące 
do kultury ceramiki sznurowej. Mieściły się one jeszcze w obrębie strefy zamkniętej dookolnym 
rowkiem. Grób nr 3 to pochówek dwóch osobników dziecięcych ułożonych na boku w pozycji 
skurczonej, wyposażony w 3 naczynia (2 pucharki i l amforka) oraz 3 rurkowate paciorki kościane. 
Natomiast grób nr 4 to pochówek dwóch osobników dorosłych, ułożonych w pozycji skurczonej (jeden 
na prawym boku, drugi na lewym), przy których znaleziono po dwa naczynia (amfora i pucharek) 
i po jednym szydle kościanym. Przy pochówku leżącym w południowej części niszy zlokalizowano 
ponadto l odłupek krzemienny i l odłupek kamienny. W strop grobu centralnego wkopany był pochówek 
wczesnobrązowy (grób nr l) należący do kultury mierzanowickiej, gdzie przy zniszczonym szkielecie 
odsłonięte 4 ozdoby miedziane i fragment drewnianego wyrobu (kołczan, łubie lub inny pojemnik). 
Dwie jamy osadowe, przypuszczalnie wczesnośredniowieczne, odsłonięte zostały od zachodniej 
i południowej strony kurhanu. Ich wypełniska niszczyły rowek wokółkurhanowy.

Kurhan wraz rowkiem i glinianką oraz grobem centralnym (grób nr 2) można datować na II fazę 
chronologiczną osadnictwa kultury ceramiki sznurowej w III strefie osadniczej środkowoeuropejskiego 
horyzontu tej kultury (ok. 2100 lat p.n.e.). Groby nr 3 i 4 to pochówki kultury ceramiki sznurowej 
datowane na przełom II i III fazy chronologicznej tej kultury (około 2000-1900 lat p.n.e.). Grób nr l 
należy do kultury mierzanowickiej, pochodzi z wczesnej epoki brązu (ok. 1800 lat p.n.e.). Natomiast 
obiekty osadowe nr 3 i 4 (jamy gospodarcze) należy przypisać wczesnośredniowiecznej chronologii. 

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu, a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Muzeum Regionalnym im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. IV-1999 r.

ŁUBCZE, st. 25, kurhan 3, gm. Jarczów, woj zamojskie, AZP 94-92/18
cmentarzysko płaskie kultury pucharów lejkowatych •	
kurhan kultury ceramiki sznurowej•	
cmentarzysko kultury mierzanowickiej z wczesnej epoki brązu•	

Badania prowadziła mgr Jolanta Badzińska (Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim). 
Finansował PSOZ.

Kurhan położony na lokalnej kulminacji południowego garbu Grzędy Sokalskiej, zniszczony - 
całkowitej destrukcji uległ nasyp i grób centralny. Zachowały się 2 rowki: zewnętrzny o średnicy 8,3 
m otaczający kurhan i wewnętrzny o średnicy 5,4 m otaczający przypuszczalnie grób centralny, gdyż 
rowki nie były koncentryczne. Od północy kurhan otaczała półksiężycowata jama przykurhanowa 
o max. szer. 4 m i głęb. 1,1 m, W warstwie kulturowej znaleziono fragmenty ceramiki kultury pucharów 
lejkowatych, kultury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej a także odłupki, wióry i 2 grociki 
krzemienne ( 1 grocik kultury ceramiki sznurowej, 1 grocik kultury mierzanowickiej). Odkryto 10 
grobów. Grób nr 1, podwójny- szkielety ułożone w pozycji skurczonej na lewych bokach, wyposażony 
był we fragmenty zausznicy miedzianej - kultura mierzanowicka. Grób nr 2, zniszczony, pozbawiony 
inwentarza, szkielet w pozycji skurczonej na prawym boku – kultura ceramiki sznurowej lub kultura 
mierzanowicka. Groby nr 3 - 10 należały do kultury pucharów lejkowatych. Groby o owalnych jamach, 
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bez konstrukcji kamiennych, zmarli w pozycji wyprostowanej przeważa orientacja wschód - zachód. 
Większość grobów bez inwentarza. Grób nr 4 wyposażony w ozdoby kościane, grocik krzemienny 
i flaszę z kryzą, grób nr 8 w nóż/?/ z szabli dzika, grób nr 10 w ozdoby z muszli i szpilę kościaną. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. IV, 1999 r. 
Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu, a materiały zabytkowe 

zdeponowano w Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim. 
Badania zakończono.

MALICE KOŚCIELNE, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3
cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko płaskie kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (X-XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Marka Florka 
(PSOZ Tarnobrzeg) oraz dr Barbarę Bargieł i dr. Jerzego Liberę (Katedra Archeologii UMCS w Lublinie). 
Finansowane przez PSOZ i UMCS. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 380 m².

Badania stanowiły kontynuację prac z lat 1996-1997. Łącznie w trzech sezonach przebadano 
powierzchnię około 1000 m2.

Celem prac było rozpoznanie terenu przyległego na północ, wschód i południowy wschodu od 
dotychczas przebadanej partii stanowiska. 

Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych:
Rozpoznany został w pełni zasięg i forma obu znajdujących się na cmentarzysku trapezowatych 

grobowców megalitycznych. Odsłonięto m.in. kolejny, o długości 12 m, odcinek południowej 
obstawy grobowca II (obiekt 16). Po wewnętrznej stronie obstawy (a więc wkopany wtórnie w nasyp 
grobowca) znajdował się zbiorowy pochówek dwóch osobników dorosłych; kobiety i prawdopodobnie 
mężczyzny oraz dziecka. Na cmentarzysku płaskim zakończono eksplorację obiektu nr 9 – grobu 
w formie prostokątnego bruku kamiennego, zawierającego pochówek dziecka.

Cmentarzysko grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej:
Na północny wschód od cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych odkryto kolejny (trzeci) grób 

grupy krakowsko-sandomierskiej (obiekt 24), wkopany w podstawę nasypu ziemnego nakrywającego 
konstrukcje megalityczne. Był to grób niszowy, w którym pochowano dziecko w wieku 11-13 lat. 
Wyposażenie grobu stanowiły: amfora, puchar, toporek kamienny, siekiera krzemienna, grocik 
sercowaty, drobne narzędzia krzemienne, kościane szydło i paciorek rurkowaty.

Cmentarzysko grupy mierzanowickiej:
Na południe od cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych odkryto 3 groby kultury 

mierzanowickiej, w tym dwa dzieci w wieku Infans I, trzeci należący do kobiety zmarłej w wieku 
Adultus. Wyposażenie grobów stanowiły paciorki z fajansu, muszli, kości i zębów zwierzęcych, 
ponadto w grobie kobiecym znaleziono miedzianą zausznicę w kształcie wierzbowego liścia.

Ponadto w sąsiedztwie grobów kultury mierzanowickiej zarejestrowano kilka jam o pionowych 
ściankach nieokreślonej funkcji, z kamieniami i pojedynczymi fragmentami ceramiki z późnego 
neolitu i wczesnego okresu epoki brązu w wypełniskach. Ich związek z cmentarzyskiem nie jest 
pewny, jednak jeszcze mniej prawdopodobne jest by stanowiły one pozostałość osady.

Badania na stanowisku zakończono.
Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, dokumentację z badań w PSOZ 

w Tarnobrzegu.      
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”. Całościowe 

opracowanie badań na stanowisku ukaże się w „Sprawozdaniach Archeologicznych” lub „Przeglądzie 
Archeologicznym”.

Badania nie będą kontynuowane.
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Michałów-Piaska, gm. Wąchock, woj. kieleckie, AZP 80-66 - patrz: paleolit

MIECHOWICE, st. 4a, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45
osada i cmentarzysko kultury lendzielskiej (neolit)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B•	 1, B2, C1)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. dr. hab. Ryszarda Grygiela (Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) przy udziale dr Marii Lityńskiej-Zając z Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN w Krakowie, dr Doroty Nalepki i mgr Aldony Bieniek z Instytutu Botaniki Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, prof. dr. hab. Bolesława Nowaczyka z Instytutu Geografii UAM 
w Poznaniu. W badaniach udział wzięli studenci archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(Jacek Biela, Michał Grygiel) i Uniwersytetu w Bratysławie (Andrej Žitňan). Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz Urząd Wojewódzki we Włocławku.

Kontynuowano badania wykopaliskowe w północnej części stanowiska. Ogółem przebadano 
powierzchnię dalszych 895 m2. Uchwycono północną granicę zasięgu osady i cmentarzyska kultury 
lendzielskiej. Dokończono eksplorację północnych odcinków rowów domów trapezowatych, w ich 
partiach szczytowych, jak również położoną obok dużych rozmiarów gliniankę nr l. Na uwagę zasługuje 
jeszcze jedna: nr 30, pełniąca rolę piwniczki, położona wewnątrz jednego z domów trapezowatych. 
Z jej wypełniska, poza skupiskiem kamieni ze śladami zagładzeń, wydobyto dużą ilość materiałów 
ceramicznych a zwłaszcza kości zwierzęcych drobnych ssaków. Odsłonięto tylko jeden, w sumie 
słabo zachowany, grób szkieletowy, skurczony na prawym boku, z głową zwróconą na południe. Jego 
wyposażenie stanowił pas biodrowy złożony z kilkunastu zębów zwierzęcych.

Odkryto l0 ciałopalnych grobów jamowych kultury przeworskiej, stanowiących wschodnią 
peryferię większego cmentarzyska, którego obecność na tym stanowisku stwierdzono już w 1997 roku. 
Poszczególne zespoły grobowe były niekiedy trudne do określenia, gdyż groby zalegały w humusie 
i warstwie kulturowej. Na podstawie bogatego wyposażenia (groty oszczepów, wysokie umba, 
zapinka oczkowata, klamry do pasa, wędzidła, ceramika terra sigillata), badaną partię cmentarzyska 
należy datować na fazy B1, B2, i C1 okresu wpływów rzymskich.

Obok prac archeologicznych prowadzono badania palinologiczne i geomorfologiczne. 
Szczegółowemu przesiewaniu poddano wypełniska obiektów neolitycznych, z których pobrano 
próby ziemi do badań laboratoryjnych.

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Przewiduje się kontynuację badań dalszych partii cmentarzyska.

MŁODÓW, st. 1, gm. Lubaczów, woj. przemyskie, AZP 100-87/61
naturalne wydmy piaszczyste - domniemane cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej •	
(neolit)

Ratownicze badania, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Agatę Pilch (Muzeum w Lubaczowie). 
Finansowane przez PSOZ. Przebadano trzy kopce.

Nowy Dworek, st. 7, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/7 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Nowy Dworek, st. 20, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/20 - patrz: paleolit

53BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - patrz: paleolit
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Olsza, st. 10 (Gaz 350), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

OLSZOWA, st. A, gm. Ujazd, woj. piotrkowskie, AZP 94-40
ślady osadnictwa z górnego paleolitu•	
obozowisko(?) kultury amfor kulistych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez Jarosława 
Bronowickiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Wrocław). Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,12 ha.

Celem badań była eksploracja nawarstwień kulturowych, zagrożonych zniszczeniem w wyniku 
budowy autostrady.

Na stanowisku zarejestrowano obecność reliktów dwu faz jego zasiedlenia. Pierwsza wiąże się 
najprawdopodobniej z epizodycznym pobytem grupy łowców z paleolitu górnego (znaleziono 6 
artefaktów krzemiennych), druga z osadą lub obozowiskiem ludności kultury amfor kulistych. Odkryto 
tylko jeden obiekt nieruchomy, którym były relikty szałasu (?). W jego obrębie znaleziono niewielkie 
skupienie zabytków krzemiennych kultury amfor kulistych, wśród których uwagę zwraca ciosak 
wykonany z fragmentu gładzonej siekiery krzemiennej z krzemienia pasiastego krzemionkowskiego 
i l odłupek z tegoż surowca. Na stanowisku nie znaleziono fragmentów ceramiki.

Stanowisko jest cennym przykładem krótkotrwałego obozowiska ludności kultury amfor kulistych, 
tym cenniejszym, że obiekty tego rodzaju należą do najtrudniej uchwytnych archeologicznie.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Opalenie, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ - - patrz: wczesna epoka żelaza

OPATOWICE, st. 35, gm. Radziejów, woj włocławskie
osada ludności kultury pucharów lejkowatych (z faz IIIC i V)•	
osada kultury amfor kulistych (z fazy IIl a)•	
obozowisko(?) ludności kultury ceramiki sznurowej (z fazy 4)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Marzenę Szmyt i mgr. Bartosza Jóźwiaka 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Prahistorii, Zakład Prahistorii Polski oraz Instytut 
Wschodni). Finansowane przez Wojewodę Włocławskiego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
Piąty sezon badań. 

Stanowisko znajduje się w północnej części tzw. Wzgórza Prokopiaka. Na podstawie wyników 
szczegółowych badań powierzchniowych oceniono, że jest ono największym z rozpoznanych na 
Wzgórzu stanowisk, gdyż zajmuje co najmniej 5400 m². Do badań dostępna jest jego wschodnia 
część; partię zachodnią porasta las.

Bieżący sezon był piątym etapem eksploracji stanowiska. W obrębie 8 nowych wykopów 
(o sygnaturach XXV - XXXII) zbadano powierzchnię 190 m². Odsłonięto 35 obiektów wziemnych, 
w tym 20 jam, 11 dołków posłupowych, l palenisko i 3 obiekty nieokreślonej kategorii (odkryte 
częściowo). Uzyskano znaczną ilość źródeł ruchomych: prawie 3500 fragmentów ceramiki, 98 
krzemieni, 278 fragmentów kości, 1240 bryłek polepy i kilka kamieni ze śladami obróbki. W materiale 
ruchomym najsilniej reprezentowana była ceramika kultury pucharów lejkowatych (łącznie prawie 
2100 fragmentów), następnie kultury amfor kulistych (prawie 1400 fragmentów) przy wyraźnie 
mniejszej ilości źródeł kultury ceramiki sznurowej (ponad 10 fragmentów). 

Artefakty związane są głównie z dwiema znanymi już wcześniej fazami zasiedlenia stanowiska, 
a mianowicie z osadnictwem ludności kultury pucharów lejkowatych z fazy V i kultury amfor 
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kulistych z fazy III a.
Rozpoznano jednak także ślady dwóch innych faz osadniczych, dotąd nieobecnych na terenie 

stanowiska, a łączących się z ludnością kultury pucharów lejkowatych z fazy IIIC oraz kultury 
ceramiki sznurowej z fazy 4.

W sezonie 1998 badane były 2 strefy stanowiska: północna i południowa. W strefie północnej 
założono jeden wykop (XXV - o wymiarach 2 x 10 m). Usytuowano go na północ od wykopu XV 
w taki sposób, by uchwycić północny skraj bruku morenowego. W obrębie wykopu odsłonięto 2 
obiekty wziemne (w tym jamę kultury amfor kulistych).

Pozostałe 7 wykopów (XXVI - XXXII, łącznie 170 m²) ulokowano w południowej części 
stanowiska. Podstawowym celem było szersze rozpoznanie skupiska źródeł rysującego się w obrębie 
wcześniej badanych wykopów sondażowych (XII-XIII). Zdecydowana większość źródeł była tu 
związana z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych (m.in. 9 obiektów wziemnych) i kultury 
amfor kulistych (co najmniej 2 obiekty). Na styku wykopów XXVIII, XXIX i XXX odsłonięto obiekt 
zapewne należący do kultury ceramiki sznurowej (ob. 178). W wykopach XXVIII, XXIX, XXXI 
i XXXII uchwycono granice badanej koncentracji źródeł.

Dokumentacja z badań złożona została w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Włocławku oraz w Zakładzie Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Zbiory znajdują się w Zakładzie Prahistorii Polski IP UAM.

Bieżący sezon zakończył rozpoznawanie dwóch głównych stref osadniczych na stanowisku.

OSIEK n/WISŁĄ, st. 9, gm. Obrowo, woj. toruńskie, AZP 41-45/59
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę 
Małecką-Kukawkę (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii i Etnologii 
Zakład Prahistorii w Toruniu) z grupą studentów archeologii. Finansowane przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko znajduje się w obrębie Kotliny Toruńskiej. Usytuowane jest na krawędzi IX 
terasy nadzalewowej Wisły. Wzdłuż podstawy terasy na przestrzeni około 2 km ciągnie się pasmo 
zmeliorowanych obecnie terenów łąkowych. Podłoże geologiczne stanowiska stanowią piaski luźne 
i żwiry. Wyniesione jest ono ponad okoliczne tereny łąkowe nieznacznie - zaledwie od 1,5 do 2,0 m.

W trakcie badań powierzchniowych, prowadzonych w ramach AZP jak i tuż przed badaniami 
wykopaliskowymi, określono, że stanowisko zajmuje powierzchnię około l ha, obejmując partie 
szczytowe bardzo słabo zaznaczonego w terenie cyplowatego wyniesienia.

Badaniami wykopaliskowymi objęto całą przestrzeń stanowiska. Łącznie, wykopami o wymiarach 
5 x 5 m lub 5 x 2,5 m (jeden z wykopów miał wymiar 2 x 2 m), zbadano powierzchnię 479 m².

Odsłonięte w całości bądź tylko fragmentarycznie 4 niewielkie skupiska zabytków a w ich obrębie 
12 obiektów (3 paleniska i 9 bliżej nieokreślonych jam). Poza wspomnianymi skupiskami materiały 
zabytkowe występowały sporadycznie.

Łącznie z powierzchni stanowiska i wykopów badawczych pozyskano ponad 2626 fragmentów 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 192 krzemienie, przęślik, siekierę (motykę) kamienną 
o pokroju kultury późnej ceramiki wstęgowej, rozcieracz kamienny oraz kilkadziesiąt drobnych 
zbielonych („przepalonych”) kości. Pobrano kilka prób węgli drzewnych.

Analiza materiału ceramicznego kultury pucharów lejkowatych pozwala wstępnie datować 
stanowisko na fazę IIB na Kujawach (faza I na ziemi chełmińskiej). Jednocześnie w cechach 
zdobnictwa ceramiki zaobserwowano elementy północno-wschodnich kultur subneolitycznych.

Materiały z badań oraz komplet dokumentacji znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii 
UMK w Toruniu.

Badania powinny być kontynuowane.
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Pilce, st. 1, gm. Kamieniec Ząbkowicki, woj. wałbrzyskie, AZP 92-26/65 - patrz: wczesne 
średniowiecze

PNIÓWEK, st. 15, gm. Zamość, woj. zamojskie
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzili w dniach od 9 do 14 listopada mgr Jerzy Kuśnierz 
i mgr Józef Niedźwiedź. Finansował prywatny inwestor. Pierwszy sezon badań. Badaniami objęto 
powierzchnię 110 m².

Założono cztery różnej wielkości wykopy i odkryto liczne zabytki kultury pucharów lejkowatych, 
m in. fragment toporka kamiennego z obuchem guzikowatym, duże fragmenty trzech naczyń 
glinianych, fragment glinianego tygielka oraz kamienny rozcieracz. W pobliżu naczyń zlokalizowano 
także dwa skupiska kamieni ze śladami okopcenia, co sugeruje ich funkcję jako elementów paleniska. 
Na kulminacji stanowiska odkryto jeden obiekt w formie okrągłej jamy o średnicy około 1 m, 
w profilu półowalnej, sięgającej do głębokości 65 cm. W obiekcie znaleziono drobne fragmenty 
wylewu naczynia baniastego(?) kultury łużyckiej. Liczne fragmenty naczyń, w tym fragmenty misy 
z wylewem zagiętym do środka i fragment wylewu garnka z dookolnym ornamentem paznokciowym 
należały do kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Ponadto z warstwy ornej pochodzą ułamki naczyń 
kultury mierzanowickiej. Jeden z nich zdobiony jest odciskami sznura połączonymi z ornamentem 
stempelkowym. W warstwie kulturowej odkryto również kilka różnej wielkości fragmentów kamieni 
żarnowych i szlifierskich niezwiązanych z konkretnymi obiektami osadowymi.

Badania nie będą kontynuowane.

POCZAŁKOWO, st. 18, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie 
osada kultury pucharów lejkowatych, faza II•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez Lucynę Domańską 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 20 m².

Stanowisko Poczałkowo 18 odkryte zostało w roku 1980 w czasie badań powierzchniowych. 
Położone jest w strefie doliny rzeki Tążyny, w odległości około 700 metrów od jej dzisiejszych 
brzegów. Celem badań było zabezpieczenie stanowiska przed wywiewaniem oraz ustalenie jego 
relacji względem stanowiska Poczałkowo 36.

W efekcie podjętych działań założono jeden sondaż - wykop nr l, o wymiarach l x 20 metrów. 
Zlokalizowany został na skraju stanowiska w pobliżu stanowiska Poczałkowo 36. W czasie eksploracji 
wykopu nie natrafiono na warstwy kulturowe ani materiał ruchomy, w związku z czym przerwano 
dalsze badania.

Należy dodać, że w związku z brakiem „materialnych” efektów eksploracji wykopu l postuluje 
się ponowne rozdzielenie stanowisk 18 i 36 w Poczałkowie.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Badania nie będą kontynuowane.

POCZAŁKOWO, st. 38, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie 
osada kultury pucharów lejkowatych, faza III A Ratownicze badania wykopaliskowe, •	
przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez Lucynę Domańską (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 425 m².
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W części zachodniej stanowiska podjęto eksplorację wykopów nr 3-17. Na układ stratygraficzny 
składa się humus, podglebie oraz calec bezstrukturalne piaski podłoża.

Podstawową jednostką eksploracyjną był wykop o wymiarach 5 x 5 m. W zależności od potrzeb 
zakładano również sondaże o szerokości 1 metra i zróżnicowanej długości. Eksplorowano warstwami 
mechanicznymi. Większość materiału ruchomego zarejestrowano w obrębie II w-wy mechanicznej, 
z kolei obiekty nieruchome rejestrowano z reguły na poziomie III w-wy mechanicznej. Na powierzchni 
300 m² zarejestrowano 40 obiektów nieruchomych (dołków posłupowych i jam), 3268 fragmentów 
ceramiki, 132 krzemienie, 29 wytworów kamiennych (w tym fragment żarna i rozcieracza) oraz 8 
fragmentów polepy. Najciekawszym z odkrytych obiektów są pozostałości trapezowatej półziemianki 
zorientowanej na linii wschód-zachód.

Odkryte założenie należy interpretować jako pozostałości chałupy wraz z obiektami gospodarczymi 
ludności kultury pucharów lejkowatych z fazy IIIA. 

Z kolei w części wschodniej stanowiska zamierzano kontynuować badania rozpoczęte w roku 
poprzednim. Niestety, na skutek „dzikiego” poboru piasku zniszczeniu uległa ta część stanowiska, 
w której oczekiwać należało (na podstawie wyników eksploracji zeszłorocznych sondaży - wykopy nr 
l i 2) istnienia kolejnego założenia mieszkalnego. W założonych w tej części stanowiska wykopach (nr 
18-21) zarejestrowano jedynie wkopy nowożytne - zapewne pozostałości kopców do przechowywania 
warzyw.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Badania nie będą kontynuowane.

PODŁOZINY, st. 2, gm. Dopniewo, woj. poznańskie, AZP 53-25/58
neolit/wczesna epoka brązu (dane z KESA)•	
wczesne średniowiecze (dane z KESA)•	
późne średniowiecze (dane z KESA)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 listopada do 8 grudnia, 
przez dr. Tomasza Skorupkę (Centrum Badań Archeologicznych przy Fundacji Adama Mickiewicza). 
Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 23,5 ara.

Stanowisko całkowicie zniszczone. Zarejestrowano jedynie dużych rozmiarów wkopy 
współczesne, w których zalegały śmieci. Brak również materiału z warstw mechanicznych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Poznańskim Towarzystwie 
Prehistorycznym.

Badania nie będą kontynuowane.

POZNAŃ – NOWE MIASTO, st. 284, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 54-28/96
osada kultury pucharów lejkowatych, fazy wióreckiej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu oraz okresu halsztackiego•	
osada kultury pomorskiej •	
osada i cmentarzysko kultury przeworskiej z faz A•	 1-A2 młodszego okresu przedrzymskiego 
oraz z okresu późnorzymskiegos
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 24 maja do 19 listopada przez Poznańskie 
Towarzystwo Prehistoryczne, działające w ramach Centrum Badań Archeologicznych Fundacji 
UAM. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pracami terenowymi kierował 
mgr Andrzej Krzyszowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchniowych w ramach AZP w 1987 r.. Badania 
wykopaliskowe podjęto w związku z planowaną budową odcinka autostrady A-2. 
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1. osada kultury pucharów lejkowatych - materiał ten można odnieść do fazy wióreckiej tej 
kultury

8B2. osada kultury łużyckiej - chronologicznie materiał „łużycki” jest dwufazowy; źródła 
zlokalizowane we wschodniej partii stanowiska odpowiadają regułom wykonawstwa ceramiki 
charakterystycznym dla IV-V okresu epoki brązu, natomiast w partii centralnej odkrywki wystąpiły 
materiały, które można przyporządkować starszemu okresowi halsztackiemu

3. osada kultury pomorskiej - zakwalifikowano tu obiekty, które tworzą wyraźnie czytelny i zwarty 
kompleks zlokalizowany w południowo-centralnej partii odkrywki

 4. osada kultury przeworskiej z materiałem „przeworsko-jastorfskim”. Chronologicznie materiały 
tej kultury odpowiadają fazie A1-A2 młodszego okresu przedrzymskiego a jedynie niewielki zbiór 
źródeł stanowią materiały z okresu późnorzymskiego 

5. cmentarzysko kultury przeworskiej – obiekty o charakterze sepulkralnym, występujące 
w wyraźnym skupisku. Zespoły te, to groby jamowe bezpopielnicowe, z zawartością mniej lub 
bardziej intensywnej spalenizny, przepalonych kości, ceramiki i przedmiotów metalowych. 

6. punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza – horyzont ten reprezentują fragmenty ceramiki, 
zarejestrowane wyłącznie w warstwie; można je datować na fazę C-D wczesnego średniowiecza

Materiały z tych badań oraz dokumentacja są przechowywane w siedzibie Centrum Badań 
Archeologicznych Fundacji UAM w Poznaniu.

Rogów Opolski, st. 2, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/9 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Rotnowo, st. 18, gm. Gryfice, woj. szczecińskie, AZP 20-13/23 - patrz: paleolit

Rozumice, st. C, gm. Kietrz, woj. opolskie - patrz: paleolit

Ruś Nowa Kolonia, st. 1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41- 82 - patrz: środkowa 
i późna epoka brązu

RUŚ NOWA KOLONIA, st. 6, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 
stanowisko wielokulturowe•	

Badania przeprowadzone przez mgr. Antoniego Smolińskiego i mgr. Sławomira Żółkowskiego. 
Finansowane przez EuroPolGaz S.A. 

Prace miały charakter ratowniczy. Przeprowadzono je w związku z budową gazociągu tranzytowego 
Jamał – Europa Zach.

Stanowisko znajduje się 2 km na wschód od miejscowości Nowa Ruś, leży w obrębie Wysoczyzny 
Wysokomazowieckiej.

W trakcie prac badawczych odkryto 57 obiektów archeologicznych. Zarejestrowano pozostałości 
osadnictwa z trzech faz. Pierwszą fazę osadniczą wyznaczają obiekty i materiały neolityczne, 
prawdopodobnie kultury pucharów lejkowatych. Druga faza osadnicza związana jest z epoką brązu 
– kulturą łużycką, być może też z kulturą trzciniecką. Są to pozostałości budowli mieszkalnych 
ustawionych na brzegu dawnego jeziora. Nieliczne fragmenty ceramiki (XVI – XVII w.) są zapewne 
tylko śladami rolniczego użytkowania tego terenu, ale nie można wykluczyć okresowego istnienia 
bardziej stabilnego osadnictwa z tych czasów. 

Dokumentacja znajduje się w PSOZ w Łomży.
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RZESZÓW, st. 54, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 103-75/30
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury ceramiki pucharów lejkowatych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej (wczesny okres epoki brązu)•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (starszy okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 czerwca do 20 lipca przez 
mgr. Wojciecha Dragana i mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez 
Rzeszowską Spółdzielnię Lokatorsko-Własnościową. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
700 m².

Odkryto pozostałości 10 obiektów nieruchomych oraz 26 dołków posłupowych, będących 
pozostałością trzech domów słupowych odsłoniętych częściowo. Pozyskany materiał ruchomy 
kultury ceramiki wstęgowej rytej reprezentuje fazę Ż II. Ponadto wystąpił materiał ceramiczny kultury 
pucharów lejkowatych oraz pojedyncze fragmenty ceramiki kultury mierzanowickiej i trzcinieckiej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania nie będą kontynuowane.

RZUCEWO, st. 1, gm. Puck, woj. gdańskie, AZP 04-42/1
osada kultury rzucewskiej (neolit)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Kontynuacja badań z lat 1927-29 i 1997 roku. Czternasty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 105 m². 

Osada położona jest ok. 1 km na północny wschód od zabudowań wsi Rzucewo, bezpośrednio 
nad Zatoką Pucką. Pracami objęto część osady przylegającą bezpośrednio do wykopu Józefa 
Kostrzewskiego z lat 1927-29.

W założonych 4 wykopach o łącznej powierzchni 1 ara zarejestrowano fragmenty chat słupowych 
i paleniska prostokątne.

W jednym z wykopów zarejestrowano dwie chaty zróżnicowane w zakresie kształtu i wypełniska. 
Jedna zbudowana była na planie prostokąta, druga na planie kwadratu.

Wśród materiałów zabytkowych wydzielono: fragmenty naczyń (w tym naczynia rynienkowate), 
płyty szlifierskie, siekiery kamienne i wyroby krzemienne.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomerania Antiqua”.
Badania będą kontynuowane.

Samborowo, st. X, gm. Ostróda, woj. olsztyńskie, AZP 28-56/10 - patrz: mezolit

SŁONOWICE, st. „G”, gm. Kazimierz Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/38
grobowiec kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury trzcinieckiej (starszy okres epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez dr. Krzysztofa Tunię (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków). Finansowane przez PSOZ. Siedemnasty sezon badań.

Stanowisko znajduje się w obrębie zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, na lewobrzeżu 
Małoszówki - prawobrzeżnego dopływu Nidzicy (lewobrzeżny dopływ Wisły). Prowadzone 
w bieżącym roku prace sprowadzały się do poszerzeni od strony północnej wykopu nr XXIV. Celem 
ich było uzyskanie rzutu poziomego rowu usytuowanego równolegle do ściany północnej badanego od 
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paru lat grobowca „megalitycznego”. Po zdjęciu warstwy oraniny natrafiono na zarys wspomnianego 
rowu oraz kilka kolistych w rzucie poziomym obiektów - najprawdopodobniej związanych z osadą 
kultury trzcinieckiej, która nawarstwiła się na pozostałości neolitycznego cmentarzyska kultury 
pucharów lejkowatych. Tegoroczną eksploracją zakończono na odsłonięciu stropowej partii rowu 
oraz obiektów zespołu „trzcinieckiego”.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej IAiE PAN 
w Igołomi.

Badania będą kontynuowane.

Smardzowice, st. 1, gm. Skała, woj. krakowskie - patrz: paleolit

SMOGORZEWIEC, st. 9, gm. Obrowo, woj. toruńskie, AZP 41-45/58
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
osady kultury pucharów lejkowatych (neolit))•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę 
Małecką-Kukawkę (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii i Etnologii, 
Zakład Prahistorii) z grupą studentów archeologii UMK w Toruniu. Finansowane przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1087,5 m².

Stanowisko znajduje się w obrębie Kotliny Toruńskiej. Usytuowane jest na krawędzi IX terasy 
nadzalewowej Wisły. Wzdłuż podstawy terasy na przestrzeni około 2 km ciągnie się pasmo zmeliorowanych 
obecnie terenów łąkowych o szerokości od około 100 do około 500 m. Od zachodu, południowego zachodu 
i południa przez tereny łąkowe przepływa niewielki ciek (Młynówka) odprowadzający wody z terasy IX 
i niższych do Wisły. Podłoże geologiczne stanowiska stanowią piaski luźne i żwiry. Wyniesione jest 
ono ponad okoliczne tereny łąkowe nieznacznie - zaledwie o 1 do 2,5 m. Łąki, przed zmeliorowaniem 
zapewne okresowo podmakane, otaczają okolice stanowiska niemal ze wszystkich stron.

W trakcie badań powierzchniowych, prowadzonych w ramach AZP jak i tuż przed badaniami 
wykopaliskowymi, określono, że stanowisko zajmuje powierzchnię około 1,5 ha, obejmując partie 
szczytowe bardzo słabo zaznaczonego w terenie wyniesienia, W trakcie badań powierzchniowych 
stwierdzono ponadto, że w zachodniej części stanowiska ceramika występuje liczniej (we wschodniej 
części były to zaledwie pojedyncze fragmenty).

Badaniami wykopaliskowymi objęto całą przestrzeń stanowiska, prace prowadzono w wykopach 
o wymiarach 5 x 5 m lub 5 x 2,5 m, Materiał zabytkowy (głównie ceramiczny), zarówno w warstwie 
ornej jak i pod nią, koncentrował się w pięciu niewielkich - poniżej l ara - skupieniach, wyłącznie 
w zachodniej części stanowiska. W ich obrębie lub w pobliżu zidentyfikowano 27 obiektów, z których 
większość ma bez wątpienia charakter kulturowy. Poza wspomnianymi skupiskami materiały 
zabytkowe występowały sporadycznie i to najczęściej wyłącznie w warstwie ornej. 

Łącznie z powierzchni stanowiska i wykopów badawczych pozyskano ponad 2700 fragmentów 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych i kilkanaście kultury ceramik sznurowej (z obiektu), 116 
krzemieni (w tym dwa o pokroju mezolitycznym znalezione poza skupiskami zabytków KPL), 
fragment przęślika glinianego, fragment żarna, kilka odłupków kamiennych i kilkadziesiąt drobnych 
zbielonych („przepalonych”) kości. Pobrano kilka prób węgli drzewnych.

Analiza materiału ceramicznego kultury pucharów lejkowatych pozwala wstępnie datować 
stanowisko na fazę IIA na Kujawach (faza I na ziemi chełmińskiej). Jednocześnie w cechach 
zdobnictwa ceramiki zaobserwowano elementy północno-wschodnich kultur subneolitycznych.

Funkcjonalnie, badany wykopaliskowo punkt, uznać można za pozostałość pięciu niewielkich, 
niejednoczasowych struktur podomowych, typowych dla wczesnych faz kultury pucharów 
lejkowatych.

Materiały z badań oraz komplet dokumentacji znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii 
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UMK w Toruniu.
Badania winny być kontynuowane.

SONINA, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-79/1
osada neolityczna•	
osada kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 13 do 26 sierpnia, przez mgr. 
Antoniego Lubelczyka (Muzeum Okręgowego w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań.

Badania prowadzono na kulminacji wzniesienia, na którym położone jest stanowisko oraz na stoku 
wschodnim. Wyróżniono 14 obiektów archeologicznych kultury trzcinieckiej i łużyckiej oraz luźne 
materiały krzemienne z neolitu, świadczące o krótkotrwałym osadnictwie w tym czasie. Wspomniane 
wyżej obiekty to owalne i podłużne jamy, głównie o charakterze zasobowym.

Nie potwierdziły się natomiast podejrzenia o istnieniu tutaj grodziska 
wczesnośredniowiecznego.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie - patrz: paleolit

STRYCZOWICE, st. VII, gm. Waśniów, woj. kieleckie
ślady osadnictwa ludności cyklu lendzielsko-polgarskiego (neolit)•	
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit)•	
cmentarzysko wczesnośredniowieczne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Barbarę Matraszek (Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie), przy konsultacji mgr. Sławomira Sałacińskiego. W badaniach brali 
udział studenci archeologii Akademii Teologii Katolickiej. Finansowane przez PSOZ i  Państwowe 
Muzeum Archeologiczne. Drugi sezon badań.

Celem prac była eksploracja odsłoniętych w ubiegłym roku struktur. Otwarto dwa wykopy 
o łącznej powierzchni 167 m², w obrębie których zdjęto ubiegłoroczną warstwę zasypiskową 
o miąższości ok. 30 cm.

Kontynuowano eksplorację domniemanego obiektu grobowego kultury amfor kulistych (nr 
2 i 2A) oraz fragment obiektu nr 3 (ślady założenia o charakterze podomowym ludności cyklu 
lendzielsko-polgarskiego uchwycone w ubiegłym sezonie na przestrzeni 13 metrów).

Odsłonięto 3 rzędy kamieni (zorientowane po osi południowy wschód – północny zachód) 
związane z obstawą megalitu. Zostały one wykonane z dobranych pod względem wielkości i kształtu 
piaskowców, ułożonych jeden na drugim, bez zaprawy, tworzących „suchy murek”. Pomiędzy 
rzędami kamieni nr l i 2 zlokalizowano obiekty grobowe (3) z 4 szkieletami (w tym jeden podwójny 
pochówek dziecięcy) położonymi na wznak, zorientowanymi po osi południowy wschód – północny 
zachód, pozbawionymi wyposażenia, na powierzchni ziemi. Prawdopodobnie opisywane jednostki 
związane są z megalitem.

Na północ od konstrukcji kamiennych (rzędu nr 3) odkryto 3 groby płaskie o orientacji południowy 
wschód – północny zachód, ze szkieletami położonymi na wznak, jeden z nich niszczy konstrukcję 
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megalityczną, w dwóch występowało wyposażenie (nożyki żelazne, paciorki szklane, fragmenty 
kabłączków ze stopu cyny). Ponadto odsłonięto fragmenty obiektu z pochówkiem zbiorowym. 
Opisywane obiekty należy łączyć z cmentarzyskiem założonym w XII-XIII w.

Wyeksplorowano odsłonięte w ubiegłym roku dwa szkielety zwierzęce. Wystąpiły one w obrębie 
warstw naturalnych, bez widocznych zarysów jam na poziomie ich wyodrębnienia.

Odkryto 1604 zabytków, 93 fragmenty kości, 10 szkieletów ludzkich.
Materiały znajdują się w PMA w Warszawie pod nr inw. 11/9837, dokumentacja z badań 

w depozycie Działu Dokumentacji Naukowej PMA.
Badania będą kontynuowane.

STRZELCE-KRZYŻANNA, st. 56 (GAZ 31), gm. Mogilno, woj. bydgoskie
osada kultury pucharów lejkowatych (faza IIa, neolit)•	
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	

 Badania prowadzili mgr Mirosław Andrałojć i dr Piotr Chachlikowski (Polska Akademia Nauk, 
Instytut Archeologii i Etnologii, Oddział w Poznaniu, Zespół ds Ratownictwa Archeologicznego) 
oraz mgr Ryszard Kirkowski (nadzory). Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak (autor 
sprawozdania). Ratownicze badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa 
zach. Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. Trzeci sezon badań.

Stanowisko badane w latach 1995 i 1996.
Trzecia faza badań przypadła na nadzory wykonywane bezpośrednio w trakcie prac budowlanych 

w sierpniu 1998 r. - zbadano wtedy 11,7 ara w dolnej partii stoku. W sumie, zbadano powierzchnię 
39,3 ara.
W ramach zasięgu wykopów rozpoznano przekrój prawdopodobnie całego obszaru zasiedlenia 
kultury pucharów lejkowatych o czym świadczy fakt, że większość obiektów i materiału ruchomego 
wystąpiła w centrum zbadanego obszaru. Odkryto i wyeksplorowano 25 obiektów (ll jam i 14 
dołków posłupowych). Zarejestrowano liczny i homogeniczny materiał ruchomy wczesnej fazy 
kultury pucharów lejkowatych. w tym około 6000 fragmentów ceramiki, 180 krzemieni i 300 
kości zwierzęcych. Materiały pozostałych kultur w postaci pojedynczych fragmentów ceramiki 
zarejestrowano w niższych partiach stanowiska.

Swarożyn, st. 33, gm. Tczew, woj. gdańskie, AZP 18-44/141 - patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

Ściejowice, st. 1, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/135 - patrz: mezolit

ŚREDNIA, st. 4, gm. Krzywcza, woj. przemyskie, AZP 107-82/30
kurhan kultury ceramiki sznurowej•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 czerwca do 6 sierpnia, przez Ewę 
Sosnowską (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu). Finansowane przez Komitet Badań 
Naukowych w Warszawie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię o średnicy 12 m.

Stratygrafia warstw kurhanu: - zewnętrzną warstwę „a” stanowił humus leśny, barwy 
ciemnobrunatnej o miąższości 5-10 cm. Bezpośrednio pod nią zalegała warstwa „b” eluwialna, barwy 
beżowej, o miąższości 20-40 cm, poprzecinana systemem korzeni. Pod nią występowała warstwa 
„c”. Bezpośrednio na calcu zalegała warstwa „d” eluwialna, barwy białoszarej o miąższości od 15 - 
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20 cm, miejscami uformowana w niezbyt spójne pakiety, dochodzące do tzw. symbolicznego rowka, 
opasującego średnicę kurhanu. Rowek ujawnił się na tle calca barwy brunatnopomarańczowej o odcieniu 
czerwonawym i strukturze marmurkowej. Strop calca zarejestrowano na poziomie 90-100 cm od 
wierzchołka kurhanu. Rowek szerokości 30-40 cm wypełniony był ziemią barwy szaropomarańczowej, 
zakreślając bardziej owal aniżeli regularny krąg. Jego wymiary po linii wschód-zachód (zewnętrzna 
krawędź) wynosiły 8,0 m, zaś po lini północ-południe 9.0 m. Zagłębiony był w calec około 40-60 
cm. Dno rowka było lekko zaokrąglone, miejscami płaskie. W obrębie tzw. rowka zarejestrowano 
6 obiektów. Obiekt usytuowany najbardziej centralnie określono jako „grób”, w rzucie poziomym 
owalnoprostokątny, zorientowany w przybliżeniu po osi wschód-zachód, o wymiarach 170 cm x 80 
cm. Dno obiektu było płaskie i zagłębione w calec 10-15 cm. Wypełnisko obiektu stanowiła zwęglona 
belka (belki), wypełniając wraz z popiołem szczelnie całą przestrzeń. Na zwęglonej belce w części 
południowo-wschodniej „grobu” leżał nóż wiórowaty wykonany z krzemienia naddniestrzeńskiego 
(nr inw. 255). Nad wypełniskiem jamy grobowej usypany był kopczyk ziemny, sklepiony u góry. 
W odległości około 6 cm na południe od krawędzi kopczyka leżało naczynie - pucharek zdobiony na 
szyjce odciskami sznura, jodełki i ornamentu krokwiowewgo (nr inw. 246).

Obiekt nr 1, usytuowany był w południowo-zachodniej, centralnej części kurhanu, w odległości 
około 2,0 m na południowy zachód od tzw. grobu. Na poziomie calca obiekt w rzucie poziomym był 
kształtu owalnego zorientowanego po linii północ-południe z odchyleniem, o rozmiarach 2,20 x 1,0 
m . Dno jamy było płaskie, zagłębione w calec 40 cm. Wypełnisko obiektu stanowiła ziemia barwy 
szarobeżowej. W obiekcie zarejestrowano kilka drobnych fragmentów ceramiki, węgielki drzewne, 
oraz odłupek krzemienny wykonany z krzemienia czekoladowego, z resztkami kory (nr inw. 279).

Obiekt nr 2, usytuowany był w najbardziej centralnej partii kurhanu, w odległości około 90 cm 
na południowy zachód od tzw. grobu i około 40 cm na południowy wschód od obiektu nr 1. Jego 
zarys na poziomie calca był w rzucie kształtu owalnego, od strony południowo - zachodniej bardziej 
wypukły. Zorientowany był po linii północny zachód – południowy wschód o wymiarach 2,0 m x 
1,2 m. Dno jamy było płaskie, zagłębione w calec 30 cm. Wypełnisko jamy stanowiła ziemia barwy 
beżowoszarej. W obiekcie zarejestrowano grocik sercowaty wykonany z krzemienia jurajskiego (nr 
inw. l6l), asymetryczny grocik trójkątny wykonany z krzemienia nadniestrzańskiego (nr inw. 273) 
oraz łuszczkę krzemienną (nr inw. 272). Ponadto kilka fragmentów ceramiki w tym dwa fragmenty 
wylewu misy (nr inw. 270, 275) oraz fragment wylewu misy zdobionej odciskiem sznura (nr inw. 
277).

Obiekt nr 5 usytuowany był w północno-zachodniej, centralnej części kurhanu, prawie równolegle 
do tzw. grobu, krótszym bokiem, w odległości od niego 70 cm na południowy wschód. Obiekt w rzucie 
poziomym kształtu owalnego zorientowany był prawie po osi północny zachód – południowy wschód, 
o rozmiarach 130 cm x 86 cm. Zagłębiony był w calec 20 cm. Wypełnisko stanowiła ziemia barwy 
szarobeżowej. W obiekcie nie zarejestrowano żadnych zabytków.

Obiekt nr 5 usytuowany był w południowej części kurhanu, bezpośrednio przy południowej 
krawędzi obiektu nr 2. Obiekt w rzucie kształtu owalnoprostokątnego, bardziej owalnego od strony 
zachodniej. Obiekt miał wymiary 130 cm x 86 cm. Dno obiektu płaskie, zagłębione w calec na 45 
cm. Wypełnisko obiektu stanowiła ziemia barwy szarobeżowej. W obiekcie zarejestrowano kilka 
węgielków drzewnych oraz drobne fragmenty ceramiki.

Obiekt nr 4 znajdował się na obrzeżu kurhanu na linii tzw. „rowka” (pokrywając się z jego 
zachodnią krawędzią). Najprawdopodobniej obiekt wcinał się w rowek. Obiekt nr 4 w rzucie kształtu 
owalnego zorientowany był po linii północ-południe z odchyleniem, o wymiarach 124 cm x 74 cm. 
Dno obiektu płaskie zagłębione było w calec 41 cm, częściowo przecinało wspomniany rowek. 
W obiekcie zarejestrowano kilka węgielków drzewnych oraz fragment surowca krzemiennego 
i narzutowego (nr inw. 286).

Badanie kurhanu w Średniej stanowi ważny etap w pracach nad poznaniem kultury ceramiki 
sznurowej na pogórzach karpackich, szczególnie zaś zabiegów i obrzędów związanych z pochówkami 
pod nasypani kurhanów. Chronologia zostanie rozpoznana na podstawie analizy 14C, w laboratorium 
Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
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Kurhan po zakończeniu badań zrekonstruowano.

Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 – patrz: paleolit

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81 - patrz: paleolit

Toczyłowo, st.7, gm. Grajewo, woj. łomżyńskie, AZP 26 – 80 - patrz: mezolit

Tyszowce, st. 3, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 90-92/20 - patrz: wczesna epoka brązu

Wapniarnia, st. 129, gm. Trzcianka, woj. pilskie, AZP 38-24/74 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Wąsowo, stan. 29, gm. Kuślin, woj. poznańskie, AZP 53-21/69 - patrz: mezolit

WIELICZKA, st. 87, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58/20
osada kultury lendzielskiej, ze środkowego neolitu•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach do 14 do 27 sierpnia, przez 
Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 66 m².

Warstwa 1 – humus grubości 0-25 cm
Warstwa 2 - warstwa kulturowa grubości 5 cm
Warstwa 3 - gliniasty calec; zaczął pojawiać się na głębokości 26-30 cm
Odkryto dużą półziemiankę (została wyeksplorowana w połowie), ślad po paliku drewnianym, 1 

ślad po jamie słupowej i 1 jamę kulturową.
Materiał ruchomy z wypełniska obiektów i z penetracji pola, na którym prowadzono badaniato: 

ułamki naczyń charakterystyczne dla kultury lendzielskiej (grupa pleszowsko-modlnicka), wyroby 
krzemienne z surowca jurajskiego i obsydianu, tłuczek krzemienny, węgle drzewne, polepa i kamienie 
piaskowcowe.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych”.
Badania będą kontynuowane.

WIELICZKA, st. 95, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58/14
osada z okresu neolitu•	
osada kultury lendzielskiej ze środkowego okresu neolitu•	
osada z okresu wczesnego średniowieczna•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach do 27 lipca do 10 sierpnia, 
przez Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m².

Warstwa 1 - humus: 0-20 cm
Warstwa 2 - poglebie: 20-55 cm
Warstwa 3 - gliniasty calec: 28-55 cm
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Negatywny wynik badań. Nie odkryto ani warstwy kulturowej ani żadnych obiektów kulturowych 
i zabytków ruchomych.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych”.
Badania nie będą kontynuowane.

WIELICZKA-ROŻNOWA, st. 13, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/13
wielokulturowa osada otwarta•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadził Jarosław M. Fraś (Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka). Trzeci sezon badań.

Dominują obiekty i materiały neolityczne łączone z kulturą lendzielską. Odnotowano pojedyncze 
ułamki ceramiki kultury ceramiki wstęgowej rytej. Natrafiono także na nieliczne materiały kultury 
przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Zwraca na siebie uwagę odkrycie ceramiki z wczesnego 
średniowiecza datowanej już na VI-VII wiek.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych”. Badania 

będą kontynuowane.

WIERZCHLĄD, st. 12, gm. Stargard Szczeciński, woj szczecińskie, AZP 33-09/34
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 września do 3 października przez 
Krzysztofa Kowalskiego (Muzeum Narodowe Dział Archeologii w Szczecinie). Finansowane ze 
środków Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

Prace miały charakter planowy, w ramach badań nad wczesnym neolitem prowadzonych przez 
Pracownię Neolitu Działu Archeologii, choć stanowisko wytypowane zostało do badań na podstawie 
uzyskanych informacji o niszczeniu reliktów osadnictwa wczesnoneolitycznego, potwierdzonych 
autopsją źródeł ruchomych.

Celem niniejszych badań było z jednej strony pozyskanie nowych źródeł kultury najwcześniejszych 
rolników bytujących na Pomorzu Zachodnim (kultura ceramiki wstęgowej rytej - KCWR), z drugiej zaś 
uchwycenie, przebadanie i udokumentowanie narażonych na zniszczenie pozostałości mikrostruktur 
osadniczych.

W świetle aktualnego stanu badań nad neolitem Pomorza Zachodniego, [Jankowska 1996, s. 11-
20] wyraźnie rzuca się w oczy brak przyrostu bazy źródłowej. W literaturze przedmiotu podkreśla 
się również brak analiz specjalistycznych, a szczególnie datowań radiowęglowych [Kulczycka-
Leciejewiczowa 1996, s.51]. Zdecydowana większość odnoszących się do zachodniopomorskiego 
(dokładniej pyrzyckiego) zgrupowania osadniczego KCWR, opracowań bazuje na materiałach 
(obecnie praktycznie nieistniejących) i stanowiskach odkrytych w latach 20-tych i 30-tych [Czerniak 
1983, s.140, przypis 2; Siuchniński 1972, s.25], ewentualnie uzupełnionych o obserwacje z badań 
powierzchniowych [Wiślański 1974, s-54]. Wprawdzie w połowie lat 70-tych podjęte zostały przez 
T. Wiślańskiego badania wykopaliskowe dwóch osad KCWR, w Żukowie i Żalęcinie [Jankowska 
1996, s. 14], lecz zaowocowały one pionierską dla Pomorza Zachodniego, lecz obejmującą tylko 
jedną kategorię źródeł, publikacją materiałów krzemiennych [Balcer 1985]. Tą skromną listę kończy 
publikacja nielicznej kolekcji zabytków pochodzących z badań interwencyjnych na nowoodkrytej 
osadzie w Brzezinie [Słowiński 1991]. Taki stan rzeczy, zarówno w zakresie ilości i jakości źródeł, 
jak i stanu ich opracowania nie spełnia wymogów współczesnej prahistorii.

Stanowisko nr 12 w Wierzchlądzie, pod względem administracyjnym, zlokalizowane jest na działce 
gruntowej nr 354 w obrębie Skalin (arkusz nr 2), należącej do Texass Ranch Company Sp. z o.o. (ryć. 
l). Odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach AZP (arkusz 33-09, 
stanowisko na arkuszu nr 34) w 1993 roku. Zebrany w trakcie badań powierzchniowych materiał 
zabytkowy (fragmenty ceramiki) zezwolił jedynie na ogólne określenie - osada ze starożytności.
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W grudniu 1997 roku studenci archeologii UAM, mieszkający w Stargardzie Szczecińskim, 
w trakcie wędrówki po okolicy natrafili tutaj na znaczną ilość fragmentów ceramiki, której duża część 
(grubościenna ceramika o charakterystycznej technologii) wiąże się z KCWR. Wstępne informacje 
o odkryciu dotarły do MNS w maju br.

W trakcie wyjazdu na stanowisko wraz z jednym z odkrywców, ustalono przybliżoną lokalizację 
miejsca dokonania odkrycia oraz uzyskano szczegółowe dane uzupełniające.

Materiał zabytkowy związany z KCWR znaleziony został w wyraźnym skupieniu, na powierzchni 
około 6 m², w okolicy dużego kamienia, zalegającego na polu ornym, bezpośrednio na południe od 
zasięgu stanowiska (symbolu) na mapie AZP.

Zwarte wystąpienie materiału zabytkowego sugerowało, że może on pochodzić z jednego obiektu 
(jamy, paleniska itp.), który został naruszony skutkiem prac rolnych. Niestety głaz, który stanowił 
najbardziej szczegółowy odnośnik lokalizacyjny, już wtedy został usunięty z pola. Prospekcja terenu 
nie doprowadziła do dalszych odkryć, choć należy zaznaczyć, że możliwości obserwacji były znacznie 
ograniczone (silnie zaawansowana wegetacja upraw zbożowych). Jednak biorąc pod uwagę ilość 
materiałów (kilkadziesiąt fragmentów ceramiki) i opisany przez odkrywców kontekst znaleziska 
podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań sondażowych.

Stanowisko położone jest na silnie (wałowato) wydłużonym wyniesieniu (około 20-24 m n.p.m.) 
przebiegającym między dwoma rowami w kierunku doliny jeziora Miedwie (ryc. 2), pokrytym silnie 
zdegradowanymi czarnymi ziemiami wytworzonymi z utworów pylastych.

Podłoże tworzą gliny w różnym stopniu spiaszczone.
Przed przystąpieniem do badań wykopaliskowych wykonano pomiary do planu warstwicowego 

oraz wyniesiono w terenie osie układu współrzędnych lokalnych (N-S i E-W) z punktem centralnym 
w pobliżu domniemanego miejsca odkrycia skupiska ceramiki.

Prace wykopaliskowe rozpoczęto od założenia dwóch długich wykopów (2 x 20 m i 2 x l9 
m) usytuowanych w jednej linii (E-W) poprzecznie do przebiegu wału, które obejmowały część 
stoku od partii podszczytowej w kierunku zachodnim (w stronę jeziora Miedwie). Wykopy te 
służyły rozpoznaniu stratyfikacji. W celu uchwycenia reliktów osadnictwa wczesnoneolitycznego 
zakładano niewielkie (po 4 m² powierzchni) wykopy, które tworzyły nieregularną siatkę rozwijającą 
się w kierunku północnym, w stronę lokalizacji stanowiska wg AZP. Jeden wykop zlokalizowano 
w kierunku południowym. W sumie założono 22 wykopy o łącznej powierzchni 215 m², które 
rozłożone były na obszarze przeszło ½ ha (ryc. 3).

W trakcie badań wykonano niezbędną dokumentację: pomiarową, opisową, rysunkową (40 
rysunków) i fotograficzną (63 zdjęcia, 24 slajdy) oraz prowadzono inwentarze: zabytków, dokumentacji 
rysunkowej i fotograficznej.

W większości wykopów zarejestrowano zbliżoną w generaliach sekwencję stratygraficzną. Warstwę 
wierzchnią (humus, orna), do głębokości około 30 cm. tworzyła brunatna próchnica. Poniżej występowały 
nawarstwienia piaszczysto-gliniaste z próchnicą, których miąższość nie przekraczała 20 cm. Kolejny 
poziom występował w wykopach położonych w środkowej części stoku (wykop 1/98) i tworzył go 
szary lub szaro-biały piasek z wtrętami gliny i rzadkimi przemyciami próchnicy. Jego miąższość nie 
przekraczała kilkunastu centymetrów. Ostatni obserwowany poziom (calec) tworzyła glina w różnym 
stopniu spiaszczona. W jej stropie, na styku z warstwami wyższymi, dosyć licznie występowały 
kamienie. W części wykopów napotkano liniowe wkopy pod drenki melioracyjne i kolektor.

Nieco inny układ zaobserwowano w najniżej położonych wykopach (XXI/98 i XXII/98), gdzie 
nawarstwienia próchniczne sięgały głębiej (nawet powyżej 60 cm.), a do dna wykopów (około 80-100 
cm) występowały warstwy piaszczyste z silnymi wytrąceniami żelazistymi (przynajmniej okresowo 
silnie uwodnione). W tych wykopach nie zarejestrowano materiału zabytkowego.

W większości wykopów natrafiono na źródła archeologiczne, głównie w postaci fragmentów 
ceramiki i wytworów krzemiennych. Występowały one w warstwie próchniczej, kilku zagłębieniach 
wypełnionych próchnicą (negatywy po wyoranych kamieniach oraz dwa nieokreślone, o niewielkich 
rozmiarach, które oznaczono jako obiekty z numerami l i 2) oraz w odkrytym obiekcie oznaczonym 
numerem 3/98.
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Chronologicznie pozyskany z przebadanego obszaru materiał obejmuje różne okresy, począwszy 
od młodszej epoki kamienia, aż po wczesne średniowiecze i średniowiecze, lecz jedyne ślady 
trwalszego osadnictwa wiążą się z wczesnym neolitem - kulturą ceramiki wstęgowej rytej.

O ile część wykopów, poczynając od pierwszego, potwierdzała penetrację tego terenu przez ludność 
KCWR (występowanie charakterystycznych fragmentów naczyń glinianych i narzędzi krzemiennych), 
to nie natrafiano na trwałe relikty osadnicze. Dopiero w sondażu XVII/98, eksplorowanym praktycznie 
na końcu, zarejestrowano taki obiekt. Wykop ten ostatecznie powiększono do rozmiarów (6 m x l0 
m), które zapewniały przebadanie całości widocznego poniżej próchnicy zarysu.

W rzucie poziomym obiekt miał kształt silnie wydłużony po osi E-W, lekko jajowaty, stroną 
węższą zwrócony na W, o rozmiarach około 7,8 m x 4,2 m. W przekroju pionowym: po osi N-S 
miał kształt nieckowaty, a E-W posiadał wyraźnie głębszą część, która obejmowała partię środkową 
i zachodnią na długości około 4,2 m. Zachowana miąższość obiektu wynosiła, w części przegłębionej 
maksymalnie 0,7 m (1 m od powierzchni terenu), a w części płytszej 0,4-0,5 m, przy czym do 
głębokości około 0,4 m strop tylko częściowo oddzielał się od otoczenia (obecność szarego piasku 
zamiast żółtego w warstwie z próchnicą).

Partię stropową obiektu wypełniała brunatna próchnica z szarym piaskiem (10-20 cm), poniżej 
której występował szary piasek (10-15 cm). Następny poziom, lokalnie przerywany, tworzył piasek 
biały do biało-szarego (od kilku do kilkunastu cm). W części dolnej występowała brunatno-brązowa 
warstwa gliniasta, której miąższość w części płytszej wynosiła kilka cm a w głębszej dochodziła do 
40 cm. W części zachodniej zawierała ona elementy spalenizny w postaci soczewek.

W wypełnisku obiektu zarejestrowano dosyć liczny materiał zabytkowy: fragmenty naczyń 
glinianych, wytwory krzemienne i fragment narzędzia kamiennego, które wystąpiły głównie 
w poziomie dolnym i środkowym, przede wszystkim w części zachodniej.

Wśród kilkuset fragmentów ceramiki występują szczątki naczyń grubościennych (tzw. ceramika 
kuchenna), które dominują nad cienkościennymi (tzw. ceramika stołowa). Zdecydowana większość 
fragmentów ceramiki grubościennej wystąpiła w północno-zachodniej partii obiektu, w dolnym 
jego poziomie. W masie ceramicznej występują składniki schudzające (domieszka), przeważnie 
organiczne, choć są także ułamki zawierające wyłącznie domieszkę mineralną (piasek). Niektóre 
fragmenty noszą ślady wyrównywania powierzchni wiechciem słomy. Wśród form wyróżnić można 
duże, uchate naczynie z krótką, pionową szyjką i kulistym brzuścem, mniejsze naczynie z podobnie 
ukształtowaną szyjką i brzuścem, posiadające na brzuścu pionowe, grzebieniowate uchwyty, naczynia 
w postaci odcinka kuli.

Część naczyń była zdobiona ornamentem paznokciowym i guzkami plastycznymi. Ceramika 
delikatnej roboty występowała w obiekcie rzadziej i nie wykazywała tendencji do skupiania się. 
Jest ona wykonana z gliny szlamowanej lub posiadającej niezbyt liczną domieszkę mineralną. 
Powierzchnie naczyń są równe, o barwie od czarnej do kremowej. Są to fragmenty naczyń w kształcie 
odcinka kuli, ewentualnie z lekko odgiętą szyjką. Ornamentyka naczyń zasadniczo ogranicza się 
do zdwojonych linii rytych o układach meandrujących lub zazębiających się podkowiasto, rzadziej 
trójkątnych, którym towarzyszą pojedyncze okrągłe odciski lub krótkie linie poprzeczne na końcach. 
W jednym przypadku występuje rząd odcisków pod wylewem.

Z obiektu pochodzi kilkadziesiąt artefaktów krzemiennych, wśród których spory odsetek stanowią 
narzędzia, głównie drapacze i półtylczaki. Wystąpiły także 2 silnie wykorzystane łuszcznie. Większość 
wytworów wykonanych jest z krzemienia narzutowego - bałtyckiego. Na tym tle wyróżniają się dwa 
wytwory, które zostały wykonane z importowanego krzemienia czekoladowego.

Jedyny znaleziony fragment narzędzia kamiennego, to ułamek ostrza płaskiej motyki.
Wstępna analiza ceramiki wykazuje, że wydobyty zespół zabytków, pod względem stylistyki, 

można odnosić do drugiej fazy KCWR (tzw. faza nutowa) według schematów periodyzacyjnych 
wypracowanych dla południowej Polski.

Wielkość, kształt i zawartość odkrytego obiektu sugerują, że mamy do czynienia z pozostałością 
półziemianki. W jego bezpośrednim sąsiedztwie i wnętrzu nie natrafiono na jakiekolwiek ślady 
(np. negatywy posłupowe) konstrukcji nośnej ścian, czy dachu. Stąd wniosek, że mógł to być 
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szałas z częścią użytkową zagłębioną w ziemię i lekką, naziemną konstrukcją ścian i przykrycia. 
Prawdopodobnie w obiekcie znajdowało się palenisko, o czym świadczą liczne wtręty i przebarwienia 
spalenizny, które skupiały się w części zachodniej, gdzie stwierdzono również skupianie się ceramiki 
grubościennej.
Z wypełniska obiektu udało się separować kilka próbek węgli drzewnych, które mogą posłużyć do 
uzyskania pierwszych dla Pomorza Zachodniego dat bezwzględnych i które mają szansę stać się 
kanwą do weryfikacji wcześniejszych poglądów na temat chronologii zasiedlenia tych ziem przez 
społeczności wczesnorolnicze, wypracowanych na podstawie kryteriów archeologicznych.

Wierzchuca Nagórna, st. 3, woj. białostockie, AZP 51-81 - patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

Wojnicz, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/20 - patrz: wczesna epoka żelaza

ZĄBIE, st. X, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-61/15
osada kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Badania o charakterze sondażowym prowadzili dr Adam Waluś i mgr Dariusz Manasterski (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Terenowych Badań Archeologicznych). 
Finansowane ze środków Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi sezon badań.

Stanowisko znajduje się około 12 km na wschód od Olsztynka na niewielkim cyplu Jeziora 
Łańskiego. W trakcie badań odkryto warstwę kulturową oraz obiekty o charakterze sepulkralnym 
i osadniczym ze schyłku neolitu, wczesnego brązu, wczesnego żelaza oraz nowożytności. Pozyskano 
bardzo liczne ułamki ceramiki naczyniowej oraz liczne artefakty krzemienne, kamienne, kościane, 
rogowe i bursztynowe. 

W trakcie prac nie stwierdzono orania ziemi co w znacznym stopniu przyczyniło się do stosunkowo 
dobrego zachowania warstw i obiektów wczesnożelaznych i nie pogłębiło procesu destrukcji tych 
starszych. 

Prace na stanowisku będą kontynuowane w następnych latach.

ŻABIENKO, st. 11 (GAZ 345), gm. Mogilno, woj. bydgoskie,
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów •	
rzymskich)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego (Polska Akademia 
Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Oddział w Poznaniu, Zespół ds Ratownictwa Archeologicznego). 
Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak (autor sprawozdania). Ratownicze badania archeologiczne 
na trasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa zach. Finansował EuRoPol GAZ S.A.

Stanowisko zostało odkryte w wyniku badań powierzchniowych w 1994 przez ekspedycję 
przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. W programie badań 
ratowniczych wytypowano do nadzorów wykonywanych bezpośrednio w trakcie prac budowlanych. 
W czasie nadzorów wykonanych w maju 1998 r. zbadano powierzchnię 6,5 ara. Zarejestrowano 
pozostałości warstwy kulturowej z nielicznym materiałem ruchomym wymienionych wyżej kultur.
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ŻABIENKO, st. 12 (GAZ 347), gm. Mogilno, woj. bydgoskie
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej fazy późnej, III (neolit)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego (Polska 
Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Oddział w Poznaniu, Zespół d/s Ratownictwa 
Archeologicznego). Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak (autor sprawozdania). Ratownicze 
badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa zach. Finansowane przez 
EuRoPol GAZ S.A.

Stanowisko zostało odkryte w wyniku badań powierzchniowych w 1994 przez ekspedycję 
przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. W programie badań 
ratowniczych wytypowano do nadzorów wykonywanych bezpośrednio w trakcie prac budowlanych. 
W czasie nadzorów wykonanych w maju 1998 r. okazało się, że stanowisko ma większy zasięg niż 
oceniono na podstawie badań powierzchniowych. Zbadano powierzchnię 1,3 ara. Zarejestrowano 
3 jamy z późnej fazy (III) kultury ceramiki wstęgowej rytej (180 fragmentów ceramiki). Z analizy 
planigraficznej wynika, że wykopy objęły północny skraj osady.

ŻEGOTKI, st. 4, gm. Strzelno, woj. bydgoskie
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (fazy II-III, IV-V- neolit)•	
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu Jamał-Europa zach. Przeprowadzone 
przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego. Koordynacja prac dr doc. hab. Lech Czerniak (autor sprawozdania). 
Przebadano powierzchnię 6 arów.

Ogólnie na całym stanowisku zarejestrowano 19 rozproszonych obiektów, które pod względem 
chronologiczno-kulturowym można podzielić na dwie fazy.

Pierwszą fazę reprezentują cztery jamy kultury amfor kulistych o nieokreślonej funkcji.
W drugiej fazie funkcjonowała na stanowisku osada kultury łużyckiej. Należy do niej 1 jama i 11 
dołków posłupowych nietworzących jednak regularnego układu. Zarówno stosunkowo niewielka 
(jak na standardy kujawskie) gęstość występowania obiektów, jak i ich ubogie wypełnisko wskazują, 
iż badano skraj zasięgu osadnictwa na tym stanowisku.

ŻEGOTKI, st. 5 (GAZ 376), gm. Strzelno, woj. bydgoskie
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej, faza I, z ceramiką kłutą, neolit)•	
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej(fazy II-III, neolit)•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (fazy II-V, neolit)•	
osada kultury amfor kulistych (faza IIb-IIIa, neolit)•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (faza A, neolit)•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu (I-II okres)•	
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich, II w.)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich)•	
osada wczesnośredniowieczna (faza E)•	

Badania przeprowadzone przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego (Polska Akademia Nauk, Instytut 
Archeologii i Etnologii, Oddział w Poznaniu, Zespół d/s Ratownictwa Archeologicznego). Koordynacja 
prac doc. dr hab. Lech Czerniak (autor sprawozdania). Ratownicze badania archeologiczne na trasie 
gazociągu tranzytowego Jamał - Europa zach. Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 2,4 ara.
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Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego zostały 
przeprowadzone we wrześniu 1998 r w czasie nadzorów nad pracami montażowymi.

Ogólnie na całym stanowisku zarejestrowano 112 obiektów, które pod względem chronologiczno-
kulturowym można podzielić na dziesięć faz.

1, 2 - zarejestrowano pojedyncze fragmenty ceramiki kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury 
późnej ceramiki wstęgowej (f l - z ceramiką kłutą),

3 - kompleks obiektów gospodarczych kultury późnej ceramiki wstęgowej. Jest to zespół 4 
glinianek. z których jedna została następnie wykorzystana jako wędzarnia ryb. Blisko dna tego 
ostatniego obiektu (około 2 m od powierzchni gruntu) znaleziono fragmenty grubej tkaniny lnianej,

4 -  jeden nieokreślony obiekt kultury pucharów lejkowatych,
5 - 14 obiektów kultury amfor kulistych, które odkryto w formie skupiska w zachodniej części 

wykopu. Należy podkreślić, że dostarczyły one bardzo licznego zbioru naczyń ceramicznych,
6 - pojedyncze fragmenty ceramiki kultury ceramiki sznurowej (f A) i I-II okres epoki brązu,
7 - osada kultury łużyckiej. Odkryto 5 obiektów o ubogiej zawartości świadczących, że jest to 

albo dalekie obrzeże stałej osady albo krótkotrwale i niewielkie osiedle,
8, 9 - zdecydowanie najwyraźniej zaznacza się obecność osadnictwa kultury przeworskiej, przy 

czym jest pewne, że mamy tu do czynienia z dwiema całkowicie odrębnymi fazami zasiedlenia: 
cmentarzyskiem ciałopalnym z II w.n.e i osadą z III-IV w (m.in. toczona na kole ceramika siwa).

W przypadku cmentarzyska wiadomo, że wykopy trafiły tylko na jego południowy skraj. 
Niestety w tej właśnie części cmentarzysko zostało silnie zniszczone przez budynek mieszkalny 
i otaczające go obiekty gospodarcze, który funkcjonował tu w l poł. XX w. a w początku lat 50-
tych został rozebrany a działka zamieniona na pole uprawne. Odkryto cztery częściowo zniszczone 
groby, których zachowane wyposażenie świadczy jednak, że mamy do czynienia z obiektem bogato 
wyposażonym (m.in. grób, z którego wyposażenia zachowały się metalowe części tarczy, 2 żelazne 
groty oszczepów, nożyce i 2 klamry do pasa).

10 - niewielka osada (zagroda) wczesnośredniowieczna. Odkryto skupisko kilku jam we wschodniej 
części wykopów. Oprócz stosunkowo licznej ceramiki znaleziono w nich kabłączek skroniowy.

ŻUŁAWKA MAŁA, st. 1, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/80
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Jarosława Rolę 
(Muzeum Okręgowe w Pile). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Pile i WZ w Pile. Siódmy 
sezon badań.

Kontynuowano badania w strefie osad ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury amfor 
kulistych, poszerzono w kierunku północnym wykopy z 1997 roku. 

Zarejestrowano obecność warstwy kulturowej i obiektów późnej fazy kultury ceramiki wstęgowej 
rytej i fazy III kultury amfor kulistych. Pozyskano fragmenty puchara kultury ceramiki sznurowej 
(faza 2) i nieliczny materiał ceramiczny kultury łużyckiej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Pile.
Wyniki badań zostaną opracowane w ramach prac magisterskich powstających w Instytucie 

Prahistorii w UAM w Poznaniu.
Badania będą kontynuowane.

Żuławka Mała, st. 13, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 38-31/36 - patrz: paleolit
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47BEPOKA BRĄZU
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9BWCZESNA EPOKA BRĄZU
 

ARBASY, st. 14, gm. Drohiczyn, woj. białostockie, AZP 50-81/11
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 czerwca do 31 lipca przez 
mgr. Jerzego Maciejczuka (Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Finansowane przez PSOZ. Drugi 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 200 m².

Kontynuowano prace rozpoczęte w sezonie 1990 r. w związku z zagrożeniami stanowiska przez 
wybieranie piasku do celów budowlanych. Założono cztery wykopy sondażowe, o łącznej powierzchni 
200 m², w miejscach zagrożonych zniszczeniem. W wykopie nr 3 nie uchwycono nawarstwień 
kulturowych. Spowodowane było to silną erozją warstw powierzchniowych w tej części stoku. 
Zarejestrowano trzy poziomy osadnicze: współczesny - z materiałem ceramicznym z końca XIX 
i początku XX w. (miąższości 20 cm), poziom datowany ubogim i silnie rozdrobnionym materiałem 
ceramicznym ogólnie na okres wpływów rzymskich (miąższości 20-40 cm) i poziom osadniczy 
z bogatym materiałem kultury trzcinieckiej (miąższości 30-60 cm). Ogółem odkryto 43 obiekty - 
jamy i doły posłupowe. Większość obiektów nie zawierała żadnego materiału datującego. Zebrano 
około 426 fragmentów ceramiki, z czego duża część była znacznie zniszczona.

Ceramika niemal w całości łączona jest z osadnictwem kultury trzcinieckiej. Ponadto z tego 
okresu pochodzi znaleziony przęślik gliniany i rozcieracz kamienny.

Przeprowadzono również wiercenia geologiczne w celu uchwycenia tempa przekształceń, którym 
ulegała ta partia stoku doliny Bugu.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.
Badania nie będą kontynuowane.

Babicha, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71/23 - patrz: neolit

10BBachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16 -patrz: wczesne średniowiecze

Borsuki, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20- patrz: późne średniowiecze

BRZEŹNO, st. 1, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, AZP 29-61/1 
ślady osadnictwa lub obozowiska sezonowe z mezolitu•	
osada grupy linińskiej (I - III okres epoki brązu)•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (IV - V okres epoki brązu)•	
osada wczesnośredniowieczna (VII - 1 poł. VIII w.)•	
osada późnośredniowieczna i nowożytna (XV - XVIII w.)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 25 września do 16 października 
przez prof. dr. hab. Ryszarda F. Mazurowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). 
Finansowane przez Uniwersytet Warszawski i PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
176 m².

Badania sondażowe objęły kulminację i stoki wyniesienia morenowego położonego na cyplu 
w dolinie rzeki Łyny. Odkryto pozostałości warstwy kulturowej i 16 obiektów - głównie jam zasobowych 
i odpadkowych oraz paleniska jamowe z otoczakami kamiennymi ułożonymi w wypełnisku, których 
przynależność kulturowa i chronologia na obecnym etapie badań jest trudna do definitywnego 
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określenia. Mogą być one związane z osadnictwem wczesnej epoki brązu z (I - II i może początek 
III okresu brązu) lub wczesnośredniowiecznym (VII - 1 połowa VIII w.). Wydaje się, że zajmująca 
obszar około 2,5 ha osada związana jest głównie z dwoma, powyżej wzmiankowanymi, okresami 
chronologicznymi. Osada wczesnobrązowa związana jest najprawdopodobniej z przeżywającą się 
tradycją grupy linijskiej w obrębie kształtującego się trzcinieckiego kompleksu kulturowego.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Światowicie”.
Badania będą kontynuowane.

Bubel Stary, st. XIV-XV i XVII, gm. Janów Podlaski, woj. bialsko-podlaskie, AZP 56-87 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Chabsko, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/- - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Daniłowo Małe, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12 - patrz: wczesne średniowiecze

Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

Gabułtów, st. 1, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/- - patrz: neolit

Gąsawa, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-35/68 - patrz: neolit

GOŁASZE – PUSZCZA, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) •	
osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego - okresu wpływów •	
rzymskich
ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza oraz okresu nowożytnego (do  •	
XVII w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Antoniego Smolińskiego i mgr. 
Sławomira Żółkowskiego. Finansowane przez EuroPolGaz S.A.

Prace przeprowadzono w związku z budową gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zach.
Stanowisko znajduje się 0,5 km na północny wschód od miejscowości Gołasze-Puszcza, leży 

w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Wysokomazowiecka.
Na badanym terenie odkryto stosunkowo duże ilości materiału zabytkowego – fragmenty ceramiki, 

a także półsurowiec krzemienny. Wystąpiły one w 112 obiektach. Na stanowisku zarejestrowano 
pozostałości osady wielokulturowej – kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu, kultury trzcinieckiej 
z wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej z środkowej i późnej epoki brązu, kultury przeworskiej 
z młodszego okresu przedrzymskiego – okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza oraz 
późnego średniowiecza – okresu nowożytnego (XV – XVII w.).

Dokumentacja znajduje się w PSOZ w Łomży.
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GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6
obozowisko schyłkowopaleolityczne i mezolityczne•	
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada grupy tarnobrzeskiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	
osada z okresu wpływów rzymskich (II-III w)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 21 sierpnia przez dr. hab. Sylwestra 
Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne. 
Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 518 m².

Odkryto kilkanaście wytworów krzemiennych datowanych na paleolit schyłkowy i mezolit. Z 18 
przebadanych obiektów, 12 należy łączyć z osadnictwem kultury trzcinieckiej i grupy tarnobrzeskiej. 
Często ścisłe określenie przynależności kulturowej nie jest możliwe. Sześć obiektów przypisano 
osadnictwu kultury przeworskiej. Są to okrągłe lub owalne jamy z nielicznym materiałem zabytkowym, 
głównie w postaci ceramiki, o prawdopodobnie gospodarczym przeznaczeniu. Najciekawszych 
zabytków z okresu rzymskiego dostarczyła warstwa kulturowa.

Poza fragmentami ceramiki, zarówno lepionej ręcznie jak i toczonej na kole, odkryto m.in. 3 
paciorki szklane (1 kulisty, 2 kubooktaedryczne), fragment sprzączki żelaznej, 4 noże, 2 fragmenty 
naczyń szklanych oraz denar Domicjana (emisja 81 r n.e.) i denar subaeratus z czasów panowania 
dynastii Flawiuszy lub Antoninów.

Chronologię materiałów z okresu rzymskiego określono na II-III w. n.e.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

Grzybów st. 23, gm. Słubice, woj. płockie - patrz: neolit

HREBENNE st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/75 
cmentarzysko szkieletowe kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
cmentarzysko szkieletowe (wczesne średniowiecze)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Martę Polańską (Muzeum 
Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez Muzeum Lubelskie. 

Prace ukierunkowane były na badanie cmentarzysk kultury strzyżowskiej. Badano strefę 
stanowiska o największym zniszczeniu spowodowanym przez orkę i erozję naturalną.

W trakcie badań odkryto 3 groby szkieletowe przypisane kulturze mierzanowickiej, które zawierały 
bardzo źle zachowane ludzkie szczątki kostne oraz ułamki ceramiki i drobne narzędzia krzemienne. 
Zadokumentowano również 9 szkieletowych grobów płaskich, bez jakiegokolwiek wyposażenia, 
w których pochowano zmarłych różnej płci i wieku, układając ich zwłoki na wznak, z głową w kierunku 
zachodnim. Usytuowanie jam grobowych w charakterystycznym układzie rzędowym i ich orientacja 
na osi wschód - zachód pozwala określić je jako groby wczesnośredniowieczne.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu, a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

HREBENNE st. 34, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/78
cmentarzysko szkieletowe kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (późny okres epoki brązu/wczesny okres epoki żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Martę Polańską (Muzeum 
Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez Muzeum Lubelskie. 
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Prace ukierunkowane były na badanie cmentarzysk kultury strzyżowskiej. Badano strefę 
stanowiska o największym zniszczeniu spowodowanym przez orkę i erozję naturalną.

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto 2 częściowo zniszczone groby szkieletowe kultury 
strzyżowskiej, których wyposażenie grobowe stanowiły: 2 fragmentarycznie zachowane naczynia 
gliniane, 3 grociki krzemienne do strzał, 4 przedmioty kościane, 1 ozdoba miedziana (taśma) i 3 
paciorki fajansowe. Ponadto przebadano 3 obiekty ziemne o charakterze gospodarczych jam 
osadowych, które na podstawie fragmentów ceramiki w nich znalezionych można zaliczyć do kultury 
łużyckiej i datować na schyłek epoki brązu lub wczesny okres epoki żelaza.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Muzeum Lubelskim w Lublinie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. IV. - 1999 r.

HRUBIESZÓW, ul. 3-go Maja, woj. zamojskie
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej•	
osada nowożytna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 lutego do 2 kwietnia przez mgr. Józefa 
Niedźwiedzia (Usługi Archeologiczne i Geodezyjne „Profil”). Finansowane przez Wojewódzką 
Dyrekcję Inwestycji w Zamościu.

Nadzory archeologiczne przy budowie budynku ZUS-u w Hrubieszowie. 
W ich wyniku zarejestrowano 14 obiektów, w tym sześć jam gospodarczych kultury mierzanowickiej 

(ob. 2, 4, 5-6, 10-11). Ich średnice wynosiły 120 - 140 cm (strop) i około 180 - 210 cm (spąg); 
wypełniska składały się z ziemi szarej i ciemnoszarej a przy dnie również z kilkunastocentymetrowej 
warstewki ziemi czarnej.

Obiekt nr 5 został prawdopodobnie w górnej części zniszczony przez osadnictwo kultury 
łużyckiej, której ślady w postaci kilku fragmentów ceramiki (w tym jednego ornamentowanego), 
znaleziono w obrębie obiektu. Niestety gruba warstwa czarnoziemu uniemożliwiła wyróżnienie tego 
obiektu. Obiekt nr 7 mimo, że zawierał materiały kultury mierzanowickiej, był zapewne obiektem 
współczesnym. Jego kształt i warstwowane wypełnisko znacznie odbiega od pozostałych jam kultury 
mierzanowickiej. Nieco inaczej wygląda też struktura ziemi w obiekcie, stąd jest on zapewne obiektem 
współczesnym.

W jamach mierzanowickich odkryto fragmenty garnków baniastych z guzkami pod wylewem 
oraz ceramikę zdobioną odciskami pojedynczego lub podwójnego sznura a w jednym przypadku 
także fragment brzuśca zdobionego poziomymi żłobkami oraz kilka zabytków krzemiennych. Całość 
materiałów mierzanowickich pochodzi z fazy klasycznej tej kultury.

Ponadto wśród materiałów pradziejowych wystąpiły dwa fragmenty ceramiki neolitycznej 
oraz kilka fragmentów ceramiki kultury łużyckiej, które pochodzą prawdopodobnie z płytkiego 
obiektu usytuowanego bezpośrednio nad jamą mierzanowicką (ob. 5). Ze względu na grubą warstwę 
czarnoziemu nie można go było uchwycić. Ceramikę można dość obszernie datować na IV-V okres 
epoki brązu.

Podczas nadzorów odkryto także szereg nowożytnych obiektów instalacyjnych (ob. 3, 9, 12, 12A 
i 13), które pochodzą z 2 poł. XX-go wieku.

Trzy obiekty: dysza (ob. l) będąca elementem wędzarni (?) oraz doły śmietnikowe (ob. 7 i 8) 
są nieco starsze, lecz najwcześniej można je datować na podstawie ceramiki i innych zabytków 
ruchomych na koniec XIX wieku.

JANKI DOLNE, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96/58
osada i grób kultury lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej (neolit)•	



68

cmentarzysko szkieletowe kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (późny okres epoki brązu /wczesny okres epoki żelaza)•	
umocnienia obronne z okresu nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 do 29 sierpnia przez mgr. Józefa 
Niedźwiedzia (Usługi Archeologiczne i Geodezyjne „Profil”). Finansowane przez PSOZ. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około 130 m2.

Stanowisko 11 w Jankach znajduje się w strefie krawędziowej doliny Bugu, przy jednym z jego 
bezimiennych cieków, na dużym cyplu o ekspozycji okrężnej. 

Poprzednio prowadzono tutaj badania w roku 1995 i 1997.
W tegorocznym sezonie założono 5 różnej wielkości wykopów i odkryto 10 obiektów osadowych 

oraz jeden pochówek ludzki.
Grób szkieletowy jest już trzecim pochówkiem ludzkim na tym stanowisku. Zmarły ułożony był 

na boku w pozycji skurczonej, z głową na północ, z niewielkim odchyleniem na zachód. Podobnie jak 
w latach ubiegłych przy zmarłym nie znaleziono żadnych naczyń glinianych, a jedynym wyposażeniem 
był wisiorek wykonany z muszelki. Takie wisiorki spotyka się w grobach kultury strzyżowskiej i do 
niej pochówek należy zaliczyć.

Z kulturą strzyżowska można łączyć także pięć jam gospodarczych o niewielkich rozmiarach (1-2 
m średnicy), zbliżonego kształtu (owalne lub okrągłe) i głębokości 50-70 cm. Zawierały one niewiele 
materiału ruchomego, jedynym wyjątkiem jest tutaj jama 3a/98, gdzie obok sporej ilości ceramiki 
i kości zwierzęcych znaleziono również kościany gładzik.

Trzy z odkrytych w tym sezonie obiektów: trapezowata jama zasobowa, półowalna jama 
gospodarcza i półziemianka z dwiema jamami oraz paleniskiem należało do kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego. Półziemianka została odkryta tylko częściowo stąd dane na jej temat są 
fragmentaryczne. Miała ona w przybliżeniu 460 cm szerokości a jej dno znajdowało się na głębokości 
105-110 cm. W południowowschodniej części znajdowało się palenisko zaś w części środkowej, przy 
ścianie zachodniej, odkryto trapezowatą jamę zasobową o średnicy 130 cm i głębokości 140 cm, licząc 
od dna półziemianki. Druga z jam, dużo mniejszych rozmiarów, mogła być dołkiem posłupowym. 

Dwa inne obiekty odkryte na stanowisku są nieznanego charakteru i trudnej do ustalenia 
chronologii.

Przebadanie dalszej części stanowiska zweryfikowało ubiegłoroczne ustalenia odnośnie 
domniemanych dołów posłupowych, tworzących dwa obiekty. Okazało się, że ich zasięg jest znaczny 
i sięgają na długość co najmniej 55 metrów. W jednym z wykopów uchwycono 6 rzędów takich 
„dołków” w regularnych odstępach 1,5 m, co każe je łączyć z jakąś uprawą. Być może są to sadzonki 
leśne, gdyż do II wojny światowej istniał tutaj las. 

W warstwie kulturowej obok sporej ilości ceramiki i kości zwierzęcych odkryto także dwa 
krzemienne grociki sercowate oraz rylec klinowy wykonany na wiórowcu. Wszystkie trzy zabytki 
wykonano z krzemienia wołyńskiego.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. IV. - 1999 r.
Badania nie będą kontynuowane.

Jeziorzany, st. 19, gm. loco, woj. lubelskie - patrz: wczesne średniowiecze

Jurków, st. 5, gm. Czechów, woj. tarnowskie, AZP 107-63/73 - patrz: neolit
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KAMIEŃSKIE, st.1, gm. Orzysz, woj. suwalskie, AZP 23-76/-
kurhan z wczesnej epoki brązu z wkopanym obiektem grupy prudziskiej•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Marka Łapo (Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez Muzeum Kultury Ludowej i Towarzystwo „Ojcowizna” 
w Węgorzewie, Wojewodę Suwalskiego oraz Urząd Miasta i Gminy Orzysz. Trzeci sezon badań. 
Badaniami objęto 113 m².

Stanowisko znajduje się w południowo-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 
Kurhan o wymiarach 15 na 13 metrów, o maksymalnej wysokości względnej 1,35 m, położony jest 
na krawędzi terasy nadzalewowej na południowym brzegu Jeziora Orzysz.

Kontynuowano prace z 1996 i 1997 r. Ponownie otwarto wykop 7/97 oraz założono dalszych 6 
wykopów. 

W wykopie 7/97 odkryto 4 owalne w planie jamy - obiekty: 7, 8,9, 12 o średnicach 0,6 m - 0,85 
m i miąższości 0,15 - 0,3 m. Znajdowały się one w spągu nasypu kurhanowego, nieznacznie były 
wkopane w gliniasty calec. Jamy wypełnione były intensywnie czarnym piaskiem oraz kamieniami. 
W wypełniskach odkryto pojedyncze niecharakterystyczne zabytki krzemienne oraz fragmenty 
brzuśca naczynia zdobionego odciskami sznura (obiekt 7). Między jamami 7 i 9 odsłonięto obiekt 
10 - jamę grobową, w planie zbliżoną do prostokąta o wymiarach 0,7 m na 1,2 m. Na dnie grobu 
o miąższości do 0,32 m w porządku zbliżonym do anatomicznego spoczywały partie szkieletu osobnika 
w wieku senilis. Układ kości przypominał ułożenie zmarłego na lewym boku, z podkurczonymi 
nogami, z głową skierowaną na północny zachód. W wypełnisku grobu odkryto fragmenty naczynia 
ceramicznego, pojedyncze węgle drzewne i przepalone kości oraz 2 grudki ochry. Obiekt 10 był 
najprawdopodobniej związany z kompleksem jam: 7, 8, 9, 12 i obiektami odkrytymi w sezonach 
ubiegłych: l - 4. Wszystkie te obiekty można datować na wczesną epokę brązu i łączyć z usypaniem 
nieregularnego kopca ziemno-kamiennego.

W wykopie 8/98 (północno-zachodnia część kurhanu) odkryto obiekt nr 11, płytki rów o szerokości 
około 0,5 m, który był zapewne śladem wykopu sondażowego Fritza Kotzana z badań z 18 czerwca 
1937 r.

Dokończono eksplorację obiektu nr 5; w obrębie wykopu 9/98 i 11/98 odsłonięto jego wschodnią 
część, odkrywając liczne zabytki ceramiczne i kości zwierzęce. Była to najprawdopodobniej chata 
grupy prudziskiej.

Dokumentacja wraz z zabytkami została złożona w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (nr 
inw. MKL A 10/97).

Badania zostały zakończone.

Kichary, st. 2, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/18 - patrz: neolit

Kliszów, st. 3, gm. woj. rzeszowskie, AZP 95-70/24 - patrz: wczesna epoka żelaza

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Kowalewko, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46 - patrz: młodszy okres przedzymski 
– okres wpływów rzymskich

Koźniewice, st. 2, gm. Kamieńsk, woj. piotrkowskie, AZP 78-52/58 - patrz: wczesna epoka żelaza
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Kraków-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków-Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6 - patrz: 
wczesne średniowiecze

Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91/- - patrz: wczesna epoka żelaza

Lipnik, st. 5, gm. Kańczuga, woj. przemyskie, AZP 104-79/155 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Łany Małe, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43 - patrz: wczesna epoka żelaza

Łubcze, st. 25, kurhan 2, gm. Jarczów, woj zamojskie, AZP 94-92/18 - patrz: neolit

Łubcze, st. 25, kurhan 3, gm. Jarczów, woj zamojskie, AZP 94-92/18 - patrz: neolit

Łódź-Polesie, st. 11, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 66-51/46 - patrz: wczesna epoka żelaza

Malice Kościelne, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3 - patrz: neolit

MŁODÓW-ZAKĄCIE, st. 14, gm. Lubaczów, woj, przemyskie, AZP 100-87/68
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	

Ratownicze badania, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Agatę Pilch (Muzeum w Lubaczowie). 
Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 15m².

Zarejestrowano następujący układ warstw:
- humus leśny, ciemnoszary, zbity
- gruboziarnisty, rdzawy piasek.
Podczas badań wykopaliskowych odkryto 8 niewielkich ułamków ceramiki wykonanej z gliny 

schudzonej znaczną ilością domieszki średnio- i gruboziarnistej; powierzchnie ceramiki chropowate, 
szaro-ceglaste, grubości 6-7 mm.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Lubaczowie. 
Badania będą kontynuowane.

54BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - parz: paleolit

Olsza, st. 10 (Gaz 350), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich
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Opatów, st. 1, gm. loco, woj. częstochowskie, AZP 83-46/10 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pniówek, st. 15, gm. Zamość, woj. zamojskie - patrz: neolit

POGORZAŁKI, st. 1, gm. Mszczonów, woj. skierniewickie, AZP 62-62/1
obozowisko kultury trzcinieckiej (I okres epoki brązu)•	

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 24 marca do 15 
maja przez Piotra Świątkiewicza (Usługi Archeologiczno - Konserwatorskie w Łodzi). Finansowane 
przez Europa Distribution Center w Warszawa. Przebadano powierzchnię 80 arów.

Warstwa kulturowa o miąższości ca 20-30 cm. W niej natrafiono na 2 dołki posłupowe oraz 
pozostałości rowu, być może ogrodzenia dla zwierząt, i resztki paleniska. Materiał ruchomy to 
fragmenty naczyń i narzędzia krzemienne.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w PSOZ Skierniewice.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Miasta Zgierza”.
Badania nie Będą kontynuowane.

Ruś Nowa Kolonia st. 1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41- 82 – patrz: środkowa 
i późna epoka brązu

Rybniki, st. Stroma Górka, gm. Wasilków, woj. podlaskie, AZP 34-86 - patrz: paleolit

Rzeszów, st. 54, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 103-75/30 - patrz: neolit

SIETESZ, st. 5, gm. Kańczuga, woj. przemyskie, AZP 104-80 / 57
wielofazowa osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	

Wykopaliskowe badania ratownicze, przeprowadzone w sierpniu przez Pawła Madeję (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 100 m².

Znajdujące się na obszarze lessowego Przedgórza Rzeszowskiego stanowisko zajmuje obszar 
około 30 ha, co sprawia że jest jedną z największych znanych osad kultury mierzanowickiej. Na jego 
powierzchni widocznych jest ponad 150 niszczonych obiektów archeologicznych.

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto 8 jam, z czego 6 w układzie stratygraficznym (1/98, 
la/98, lb/98, lc/98, ld/98, le/98).

W obiektach tego układu stratygraficznego, zarejestrowano materiały ze wszystkich faz 
rozwojowych kultury mierzanowickiej. Wydaje się jednak, że najstarszy z nich, trapezowata jama 
o jednolitym wypełnisku, oznaczona jako la/98 została, wydrążona w fazie późno-mierzanowickiej.

Obiekt 2/98 to nieckowata jama z materiałami z fazy klasyczno-mierzanowickiej.
W trapezowatym obiekcie 3/98 z warstwowanym wypełniskiem odkryto materiały z przełomu 

fazy wczesno- i klasyczno-mierzanowickiej o nawiązaniach do grupy pleszowskiej kultury 
mierzanowickiej.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN oddział 
Kraków-Igołomia.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim”.
Badania będą kontynuowane.
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Słonowice, st. „G”, gm. Kazimierz Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/38 - patrz: neolit

Sonina, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-79/1 - patrz: neolit

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie - patrz: paleolit

Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 - patrz: paleolit

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81 - patrz: paleolit

Toczyłowo, st.7, gm. Grajewo, woj. łomżyńskie, AZP 26 – 80 - patrz: mezolit

Trepcza, st. 2, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, AZP 112-78/84 - patrz: wczesne średniowiecze

TUR DOLNY-BUSINA, st. 3, gm. Michałów, AZP 92-61/48
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej z późnej fazy wczesnej epoki żelaza•	
cmentarzysko kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i późnej fazy wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Andrzeja Matogę 
(Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 
Jedenasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 390 m².

Kontynuowano ratownicze badania wykopaliskowe w związku z zagrożeniem stanowiska 
przez wybiórkę piasku. Łącznie odkryto 58 obiektów osadowych (nr 409-414, 416, 448-498), 
w zdecydowanej większości kultury trzcinieckiej oraz 19 grobów ciałopalnych (nr 170-188) kultury 
łużyckiej i kultury pomorskiej. Prace skoncentrowano w dwóch najbardziej zagrożonych rejonach 
stanowiska: zachodnim i północnym.

W obrębie zachodniej części stanowiska przebadano obszar o powierzchni 105 m², odkrywając 
grób popielnicowy kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu oraz 53 obiekty osadowe, należące 
głównie do kultury trzcinieckiej, a jedynie w kilku przypadkach do kultury łużyckiej z późnej fazy 
wczesnej epoki żelaza. Większość obiektów osadowych stanowiły niewielkie jamy o charakterze 
dołków posłupowych. Tylko kilka obiektów odznaczało się większymi rozmiarami. W planie posiadały 
one przeważnie kolisty zarys o średnicy zwykle nieco ponad 100 cm, w profilu zaś (przeważnie 
prostokątnym) sięgały do głębokości 100-140 cm. Wypełniska tych obiektów, w pojedynczych 
przypadkach z uchwytnym warstwowaniem, zawierały przeważnie bogate zestawy fragmentów 
naczyń glinianych kultury trzcinieckiej.

W północnej części stanowiska przebadano teren o powierzchni 285 m², odkrywając 5 obiektów 
osadowych kultury trzcinieckiej a także 17 grobów ciałopalnych kultury łużyckiej z późnej fazy 
wczesnej epoki żelaza oraz grób kultury pomorskiej. Ten ostatni obiekt składał się z popielnicy (średniej 
wielkości garnek jajowato-beczułkowaty) nakrytej odwróconą dnem do góry misą i wypełnionej dużą 
ilością przepalonych kości złożonych w układzie anatomicznym. Popielnicę nakrywał dodatkowo 
klosz, w charakterze którego użyto dużego garnka profilowanego w górnej partii. Wśród grobów 
kultury łużyckiej 4 obiekty należały do kategorii popielnicowych, złożonych wyłącznie z popielnicy 
lub popielnicy nakrytej misą. Z pozostałych obiektów - bezpopielnicowych - na szczególną uwagę 
zasługują groby zakładane w dużej owalnej jamie (długość jamy wahała się w granicach 110-170 
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cm, a jej szerokość wynosiła 70-100 cm), zorientowanej po linii północ-południe. Wszystkie tego 
typu obiekty posiadały obwarowanie kamienne w postaci albo pełnej dookolnej obstawy, albo 
też konstrukcji obejmującej tylko dłuższe boki jamy grobowej. W dwóch przypadkach obstawie 
towarzyszył bruk kamienny. Na dnie grobu złożone były w skupisku przepalone kości, wśród których 
rejestrowano często drobne przedmioty brązowe i żelazne. W pobliżu kości znajdowały się naczynia 
przystawne. Tworzyły one zgrupowanie, znajdujące się zwykle w północnej lub południowej części 
jamy grobowej. W skład typowego zestawu form wchodziły: waza, garnek, misa oraz czerpak a często 
także placek gliniany.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

TYSZOWCE, st. 3, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 90-92/20
cmentarzysko szkieletowe i osada kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury mierzanowickiej (wczesny okres epoki brązu)•	
cmentarzysko kurhanowe i osada kultury trzcinieckiej (wczesny okres epoki brązu)•	
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Halinę Taras (Instytut Archeologii 
UMCS w Lublinie). Finansowane przez UMCS w Lublinie i PSOZ. Pierwszy sezon badań. Rozpoznano 
6 arów powierzchni stanowiska. 

Stanowisko zlokalizowane jest na piaszczystej, nieregularnej wydmie usytuowanej w obrębie 
rozległej terasy zalewowej doliny Huczwy. Prace eksploracyjne prowadzono w obrębie 9 wykopów, 
które objęły swym zasięgiem zniszczony kurhan o całkowicie zniwelowanym nasypie oraz jego 
otoczenie.

Zasięg nasypu kurhanu czytelny był jedynie na podstawie różnicy zabarwienia gleby. Posiadał 
kolisty zarys o średnicy około 13 m. W centralnej jego części, tuż pod warstwą orną natrafiono na 
owalną jamę grobową, w której odkryto esowaty garnek gliniany kultury trzcinieckiej, narzędzie 
krzemienne i narzędzie kamienne, przy zupełnym braku kości ludzkich. W głębszych strukturach 
nawarstwień podkurhanowych odkryto 2 groby kultury lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej. 
Niestety tu również nie zachowały się kości szkieletów. W wypełniskach jam grobowych odsłonięto 
naczynia gliniane (półkuliste misy, pucharki doniczkowate, garnki o esowatyn profilu), krzemienne 
grociki do strzał, krzemienne narzędzia wiórowe oraz nieckowate żarna kamienne. W grobach 
zaobserwowano również ślady ochry. W strefie otaczającej kurhan odnotowano obecność około 30 
różnorodnych obiektów osadowych. W jednym z nich znajdowały się drobne narzędzia krzemienne, 
fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz uszkodzona gliniana figurka zoomorficzna 
przypominająca krowę(?). Przynajmniej dwa obiekty o charakterze osadowym przypisać można 
kulturze lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej, zawierały bowiem tylko fragmenty naczyń 
tej kultury. Większość odkrytych obiektów ziemnych, przypominających jamy gospodarcze 
różnej wielkości, zawierała przemieszany, mało charakterystyczny materiał ceramiczny kultury 
mierzanowickiej i kultury trzcinieckiej oraz narzędzia krzemienne o wczesnobrązowej technologii. 
Trzy obiekty osadowe (jamy gospodarcze) można przypisać kulturze łużyckiej.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. IV. - 1999 r.

Wierzbowa, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4 - patrz: wczesna epoka żelaza
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Wojnicz, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/20 - patrz: wczesna epoka żelaza

Ząbie, st. X, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-61/15 - patrz: neolit

Żegotki, st. 5 (GAZ 376), gm. Strzelno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Żuławka Mała, st. 13, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 38-31/36- patrz: paleolit
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11BŚRODKOWA I PÓŹNA EPOKA BRĄZU

Antoniew, st. 1, gm. Nowa Sucha, woj. skierniewickie, AZP 57-58/9 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Babicha, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71/23 - patrz: neolit

12BBachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16 - patrz: wczesne średniowiecze

BŁAŻEJOWICE DOLNE, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki)•	
ślady osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego •	

Nadzór i ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w maju przez mgr. Wacława 
Romińskiego i mgr. Mariusza Krawczyka (Muzeum w Nysie). Finansowane przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „STEL”. Przebadano powierzchnię 6 m².

Badania prowadzono na demontowanej stacji energetycznej, zajmującej teren powierzchni 900 
m², zlokalizowanej na terenie stanowiska archeologicznego. Prace ziemne polegały na demontażu 
wkopanych w ziemię przewodów i betonowych postumentów. W wyniku badań powierzchniowych, 
przeprowadzonych na terenie stanowiska, znaleziono materiały przynależne do: kultury ceramiki 
wstęgowej rytej, kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego oraz wczesnego 
i późnego średniowiecza.

W jednym z wykopów na terenie demontowanej stacji zlokalizowano naruszony obiekt - jamę 
workowatą. W wyniku przeprowadzonych tu badań wykopaliskowych odsłonięto fragmenty dwóch 
przylegających do siebie obiektów, jamy zasobowej i ziemianki. Obiekty te, datowane na przełom V 
okresu epoki brązu i okresu halsztackiego, związane są z ludnością kultury łużyckiej.

W warstwie zalegającej nad wyżej wymienionymi obiektami znaleziono topór żelazny smukły, 
symetryczny o łukowatym ostrzu, zaopatrzony w otwór dla trzonka oraz wyraźnie wyodrębniony, 
wąski obuch. Okaz ten należy uznać za topór bojowy, pochodzący z okresu rzymskiego, z faz C1-D.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Nysie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku 

i ziemiach pogranicznych w 1998 r.”, s. 102-106.
Badania nie będą kontynuowane.

Bocheń, st. 16 (Strugienice, st. 4), gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25 - patrz: wczesne 
średniowiecze

BRODNO, st. 1, gm. Środa Śląska, woj. dolnośląskie, AZP 77-24/10
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu/okres halsztacki)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 września do 9 października 
przez dr. Radosława Jarysza (Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej). Finansowane przez PSOZ. 
Przebadano powierzchnię 150 m².
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Stanowisko zostało odkryte w 1896 roku. Natrafiono w tym miejscu na 2 groby kultury ceramiki 
sznurowej oraz nieokreślone stanowisko kultury przedłużyckiej. W 1998 roku założono 5 wykopów 
sondażowych. W ich obrębie odkryto 6 grobów ciałopalnych kultury łużyckiej ze schyłku kultury 
łużyckiej oraz grób ciałopalny kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego (faza A2).

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.
Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule Grób kultury przeworskiej z Brodna, gm. Środa 
Śląska, st. 1 (w:) „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. XLI, s. 469-474.

BRUŚNIK, st. 1, gm. Ciężkowice, woj. tarnowskie, AZP 109-66/5
cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 13 lipca do 22 sierpnia przez 
mgr. mgr. Andrzeja i Barbarę Szpunar oraz mgr. Jerzego Okońskiego (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Przebadano 
powierzchnię 1 ara.

Zlokalizowano 3 groby ciałopalne w ostatniej fazie zniszczenia, przydenne części popielnic 
i przepalone kości ludzkie. Groby znajdują się w warstwie ornej.

Cmentarzysko w praktyce nie istnieje. Nieliczny materiał zabytkowy to ceramika trudna do 
bardziej szczegółowego zaszeregowania.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania nie będą kontynuowane.

Brzeźno, st. 1, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, AZP 29-61/1 - patrz: wczesna epoka brązu

BUBEL STARY, st. XIV-XV i XVII, gm. Janów Podlaski, woj. bialsko-podlaskie, AZP 56-87
cmentarzysko z późnego neolitu - wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej (III - IV okres epoki brązu)•	
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, faza B•	 2/C1)
osada późnośredniowieczna (XII - XIII w.)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 do 29 sierpnia przez mgr 
Władysławę Roszyk (Instytut Archeologii UW). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko zostało odkryte w 1994 roku podczas badań powierzchniowych, wykonanych 
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski.

W wyniku obserwacji powierzchni stanowisk połączono stanowiska XIV i XV i założono na nich 
jeden wspólny wykop o powierzchni 1,2 ara. Stwierdzono obecność warstwy kulturowej, a pod nią 
zarejestrowano obiekty osadnicze o różnej chronologii: grób (późny neolit - wczesna epoka brązu), 
jamy osadnicze (III - IV okres epoki brązu), jamy osadnicze (okres wpływów rzymskich), jama 
starożytna, średniowieczne (XII-XIII w.) jamy osadnicze, palenisko, palenisko - prażnica osłonięta 
konstrukcją drewnianą oraz związane z nimi obiekty, a także nieokreślone chronologicznie jamy.

Na stanowisku XVII założono wykop o powierzchni 0,4 ara. W wykopie tym zlokalizowano 
jedynie warstwę osadniczą. Nieliczne fragmenty ceramiczne znaleziono w humusie.

Z przeprowadzonych badań powierzchniowych w trakcie wykopalisk i wyników badań należy 
sądzić, że osadnictwo znajduje się we wschodniej i południowej części dawnej wyspy, bliżej 
starorzecza Bugu. Wskazuje na to koncentracja obiektów archeologicznych w wykopie numer 2.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Białej Podlaskiej.
Badania powinny być kontynuowane ze względu na postępujący proces niszczenia warstw 

kulturowych.
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Chabsko, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/- - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Daniłowo Małe, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/34 - patrz: wczesne średniowiecze

Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie, st. 2, 3, 4, gm. loco, woj. katowickie- patrz: mezolit

Dobrzejowice, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51- patrz: neolit

DOMANIEWICE, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 61-55/19
cmentarzysko kultury łużyckiej (IV/V okres epoki brązu) •	
cmentarzysko kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich)•	

Ratowniczo-sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Justyna 
Skowrona (Przedsiębiorstwo Archeologiczno Konserwatorskie Kairos-Plus w Łodzi). Finansowane 
przez PSOZ w Skierniewicach. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 60 m2

.
Stanowisko znajduje się tuż za zabudowaniami gospodarczymi. Wykonano dwa sondaże w części 

centralnej; pierwszy o wymiarach 3 x 5 m i drugi 3 x 15 m. W obrębie drugiego sondażu nie natrafiono 
na materiał zabytkowy – widoczne były natomiast dwa wkopy nowożytne – pozostałości po wybieraniu 
piasku na budowę. W sondażu 1 natrafiono na dwa groby kultury łużyckiej. Oba były oznaczone 
brukiem kamiennym. Grób nr 1 miał wymiary 145 x 70 x 30 cm (wraz z brukiem kamiennym). 
Jama grobowa znajdowała się obok bruku i miała wymiary 50 x 50 x 30 cm. Wewnątrz znaleziono 
liczne fragmenty przepalonych kości i ułamki naczyń glinianych. Kilkanaście przepalonych kości 
i ułamków naczyń zalegało też w obrębie bruku. Kości były przemyte. Grób nr 2 miał wymiary 
160 x 110 x 45 cm. W całości był pokryty brukiem z kamieni narzutowych. Jama grobowa nie 
wydzielała się wyraźnie. Fragmenty przepalonych i przemytych kości oraz ułamki naczyń glinianych 
znajdowały się pomiędzy kamieniami i tuż obok nich. Ze wstępnej analizy materiału zabytkowego 
można wywnioskować, że chronologia zespołów grobowych zamyka się na przełomie IV i V okresu 
epoki brązu.

Ponadto na obszarze stanowiska zabezpieczono liczne ułamki naczyń kultury przeworskiej ze 
starszego okresu rzymskiego. Niektóre z nich były wtórnie przepalone co może sugerować, że było 
to również cmentarzysko.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Skierniewicach.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Pracach i Materiałach Muzeum Miasta Zgierza”.
Badania będą kontynuowane.

Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41-82 - patrz: neolit

13BDzierżnica, stan. 44, pow. Środa Wielkopolska, woj. poznańskie, AZP 54-32/285 - patrz: neolit

DZIWISZEWO, st. l, gm. Giżycko, woj. suwalskie, AZP 18-72/-
kurhan ze schyłku epoki brązu z wtórnym pochówkiem z okresu wędrówek ludów•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Marka Łapo (Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 



78

Kurhan, o wymiarach 9 metrów po linii północ-południe na 8 metrów po linii wschód-zachód 
i maksymalnej wysokości względnej około l metra, położony jest 500 m na północ od zabudowań wsi 
Dziwiszewo i 570 m na południe od dawnego cmentarza ewangelickiego. Leży na krawędzi wyniesienia 
opadającego w kierunku zachodnim w stronę zatorfionej dawnej zatoki Jeziora Dobskiego.

Wiosną 1997 r. kurhan został zniszczony w części centralnej przez poszukiwaczy skarbów. 
Podjęte w 1998 r. badania miały charakter ratowniczy. Eksplorację prowadzono warstwami 

mechanicznymi metodą ćwiartek lustrzanych bez świadków profilowych.
Nasyp o maksymalnej miąższości około 0,8 m posiadał formę zwartego usypiska kamieni, między 

którymi znajdował się żółty i żółto-brązowy piasek. Pod nasypem w części centralnej znajdowała 
się prostokątna jama grobowa z płaskim dnem, o miąższości ok. 0,15 m i wymiarach ok. 3,5 m na l 
m, zorientowana dłuższym bokiem wzdłuż osi północny-zachód – południowy-wschód. Na jej dnie 
posadowiony był bruk kamienny o pierwotnych wymiarach 2,9 m x 0,9 m. Na bruku odkryto przepalone 
kości ludzkie osobnika dorosłego oraz fragmenty kilku płaskodennych naczyń ceramicznych. 
Przepalone kości (mężczyzna, Adultus - Maturus) oraz fragmenty płaskodennej popielnicy odkryto 
ponadto na północno-zachodnim skraju jamy grobowej w bezpośrednim sąsiedztwie bruku. Były to 
najprawdopodobniej pozostałości po najstarszym (pierwotnym?) pochówku, który został uszkodzony 
i zepchnięty na skraj jamy podczas wkopywania bruku. Wbudowanie bruku należy też wiązać 
z poszerzeniem nasypu kurhanu w kierunku południowo wschodnim. Wyróżniono odcinki dwóch 
wieńców kamiennych o średnicach 6 m i 3,8 m.

W stropowych partiach nasypu w ćwiartce południowo-wschodniej odkryto nieregularne 
skupisko przepalonych kości ludzkich (kobieta /?/, powyżej 20 lat), fragmenty naczyń zdobionych 
zwłaszcza ornamentami paznokciowymi oraz złamane żelazne narzędzia: półkosek i nóż. Były to 
ślady pochówku wtórnego z okresu wędrówek ludów, umieszczonego na nasypie starszego kurhanu. 
Jego powstanie można datować na schyłek epoki brązu lub początek wczesnej epoki żelaza. Kurhan 
został zrekonstruowany. 

Dokumentacja znajduje się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, zabytki w zbiorach Muzeum 
Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Badania zostały zakończone.

Gąsawa, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-35/68 - patrz: neolit

GIEBUŁTÓW, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. kieleckie, AZP 95-59
osada grupy lubelsko-wołyńskiej kręgu lendzielsko-polgarskiego (neolit)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
ślady osadnictwa z epoki żelaza•	
ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Tunię (Instytut Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 1,56 ara. 

Odkrycie przypadkowe, dokonane przez właściciela pola w 1997 roku.
Stanowisko znajduje się na terenie szerokiego cypla terenu, wznoszącego się na prawobrzeżu 

Nidzicy - lewobrzeżnego dopływu Wisły.
W trakcie prac badawczych natrafiono w obrębie wykopu na 9 szkieletowych grobów 

z konstrukcjami kamiennymi. Jest to zróżnicowany zespół, na który składają się groby o długości 
około 2 m usytuowane dłuższą osią w kierunku północ-południe, obwarowane od wschodu i zachodu 
rzędami kamieni; groby o prostokątnej jamie długości około 3 m usytuowanej po linii wschód-zachód, 
obstawionej ze wszystkich stron „murkami” kamiennymi; groby z kopcami kamiennymi usytuowanymi 
w centrum lub przy krawędzi obiektu; obiekt kolisty z kamieniami na krawędziach. Cechy formalne 
opisanych wyżej konstrukcji zdają się wskazywać na ich związek z kulturą łużycką.
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W obrębie wykopu natrafiono także na pięć kolistych jam, związanych najprawdopodobniej 
z neolityczną osadą cyklu lendzielsko-polgarskiego rozpoznaną powierzchniowo na cyplu, gdzie 
znajduje się wykop. Do tego zespołu należy też prawdopodobniej kilkanaście jam posłupowych.

Ponadto odsłonięte także kilka obiektów o nieznanej, najprawdopodobniej nowożytnej 
chronologii.

W roku sprawozdawczym odsłonięto jedynie stropowe partie obiektów, eksplorację ich zostawiając 
na przyszły sezon.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w zbiorach Pracowni Archeologicznej IAiE PAN 
w Igołomi.
Badania będą kontynuowane.

Gołasze – Puszcza, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80 - patrz: wczesna 
epoka brązu

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6 - patrz: wczesna epoka brązu

GRÓDEK, st. B, gm. Hrubieszów, woj, zamojskie, AZP 87-94/5
cmentarzysko kultury łużyckiej (IV okres epoki brązu)•	
cmentarz unicki z XVI – XVIII w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 marca do 2 kwietnia 
przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
w Lublinie, Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie). Finansowane przez PSOZ i Regionalny 
Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie. Czwarty sezon badań. Badaniami 
objęto powierzchnię 153 m², odkrywając 31 ciałopalnych grobów popielnicowych oraz 36 grobów 
unickich z XVI-XVIII w. 

Ogółem w trakcie czterech sezonów (poprzednie badania posiadały wybitnie ratowniczy charakter 
i niewielki zasięg) odkryto 45 grobów kultury łużyckiej. Wśród popielnic przeważają dwustożkowate 
wazy i dwuuche amfory, często zdobione na brzuścu szerokimi ukośnymi żłobkami. Drugą grupę 
popielnic stanowią garnki esowate (?) chropowacone przez obmazywanie. Sporadycznie spotyka 
się inne formy: kubek, dzbanek esowaty oraz czarkę półkulistą. Układ grotów na cmentarzysku 
sugeruje istnienie kilku (przynajmniej trzech) skupisk, co znajduje swoje analogie na innych 
cmentarzyskach z tego regionu: w Łuszczowie, st. l; Komarowie, st. 9; Pniówku, st. l; Wieprzcu, st. 
l oraz w Topornicy.

Tylko w kilku przypadkach na cmentarzysku w Gródku zanotowano wyposażenie grobowe. 
W poprzednich sezonach były to dwie przystawki w formie małego naczynia glinianego (grób l i 10). 
Podobny przypadek zanotowano w tym sezonie w grobie 28, gdzie obok malej wazy dwustożkowatej 
stała mała dwuucha amforka. Inny rodzaj wyposażenia zaobserwowano w grobie 21. Tutaj wśród 
przepalonych kości wewnątrz popielnicy znaleziono dwa brązowe, jednozwojowe skręty wykonane 
z cienkiego drutu, jeden o przekroju okrągłym a drugi o kwadratowym. Prawdopodobnie skręty 
pełniły rolę zausznic.

Wśród wydobytych w tym sezonie naczyń kilka zasługuje na wyróżnienie. Jednym z nich jest waza 
z grobu 44-go, odkryta na złożu wtórnym we wkopie grobu unickiego. Posiada ona stożkowatą szyjkę 
zakończoną silnie wywiniętym lejkowatym wylewem, na brzuścu jest zdobiona lekko ukośnymi, 
wąskimi żłobkami i czterema pojedynczymi, symetrycznie umieszczonymi guzkami. Ponadto na 
przejściu brzuśca w szyjkę posiada dodatkowo trzy dookolne żłobki. W grobie 22 odkryto wazę 
dwustożkowatą z kabłąkowatą szyjką, zdobioną w górnej części siedmioma dookolnymi żłobkami 
a na brzuścu żłobkami ukośnymi. Z grobu 41-go pochodzi mały garnek esowaty o niewielkim, 
zbliżonym do półkulistego dnie.
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Odkryty w tym sezonie materiał należy datować na IV okres epoki brązu, na co wskazują formy 
naczyń dwustożkowatych, często spotykane garnki chropowacone przez obmazywanie oraz ornament 
szerokich żłobków ukośnych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Zamościu.
Badania będą kontynuowane.

14BGutkowo, st. 3, gm. Siemiątkowo, woj. ciechanowskie, AZP 44-57/1 i 44-58/6 - patrz: wczesna 
epoka żelaza

Hrebenne, st. 34, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/78 - patrz: wczesna epoka brązu

Hrubieszów, ul. 3-go Maja, woj. zamojskie - patrz: wczesna epoka brązu

Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96/58 - patrz: wczesna epoka brązu

Jurków, st. 5, gm. Czechów, woj. tarnowskie, AZP 107-63/73 - patrz: neolit

Kałdus, st. l, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/1 - patrz: wczesne średniowiecze

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Kocmyrzów, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58/17 - patrz: neolit

Kowalewko, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46 - patrz: młodszy okres przedzymski 
– okres wpływów rzymskich

Koźniewice, st. 1, gm. Kamieńsk, woj. piotrkowskie, AZP 78-52/57
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu - okres halsztacki)•	

Badania zabezpieczające, przeprowadzone w lipcu, przez mgr. mgr. Mirosława Szukałę i Jacka 
Ziętka („Archeograf” Paweł Zawilski). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Osada całkowicie zniszczona.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Badania będą kontynuowane w wypadku zagrożenia stanowiska.

KRAKÓW-BIEŻANÓW, st. 27, woj. krakowskie, AZP 103-57/27
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
ślady dróg gruntowych z przełomu XVIII i XIX w.•	
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Wykopaliskowe badania ratownicze, przeprowadzone w dniach od 5 września do 4 grudnia przez 
mgr Barbarę Drobniewicz, prof. Sławomira Kadrowa i mgr. Ryszarda Naglika
(Krakowski Zespół do Badań Autostrad s.j.). Finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 180 m² (błędnie podano 
powierzchnię?).

Celem badań w 1998 r. było rozpoczęcie szerokopłaszczyznowej eksploracji reliktów osadnictwa 
z końca epoki brązu, zagrożonych całkowitym zniszczeniem w liniach rozgraniczenia projektowanej 
autostrady A4 na odcinku południowego obejścia Krakowa. Już w trakcie sondażowych prac 
wykopaliskowych w 1992 i 1996 roku odkryto obiekty i zachowane partie warstwy kulturowej 
osadnictwa kultury łużyckiej oraz z okresu wpływów rzymskich. W 1998 r. odkryto 115 obiektów 
kultury łużyckiej i zbadano w odcinkach 15 rowów (śladów nowożytnych dróg gruntowych). 
W trakcie tych prac pozyskano około 20 tys. fragmentów ceramiki (głównie kultury łużyckiej) oraz 
nieliczne wyroby krzemienne.

Odsłonięte obiekty kultury łużyckiej należały do kategorii stosunkowo niewielkich jam 
owalnych lub okrągłych w rzucie poziomym i nieckowatych w profilu. Zalegające w nich 
wypełniska miały najczęściej charakter jedno- lub dwuwarstwowy. Stosunkowo rzadziej 
występowały obiekty z wypełniskami wielowarstwowymi. Ich wymiary były następujące: 
średnice od l do 2 m i głębokość najczęściej od 50 do 70 cm. Rowy (o trudnej w tej chwili do 
przewidzenia długości) miały w partiach stropowych szerokość od 2 do 3 m. Ich głębokość 
sięgała w partiach podnóża stoku do 180 cm, najczęściej jednak nie przekraczała 100-120 cm.

W partiach stokowych stanowiska w profitu miały one kształt litery „V”, natomiast u podnóża 
stoku i na wyniesieniu kształt litery „U”. Zwykle zawierały one dość liczny, redeponowany materiał 
ceramiczny kultury łużyckiej oraz, pochodzącą z czasów użytkowania opisywanych dróg, ceramikę 
nowożytną datowaną na XVIII i XIX wiek. Na dnach niektórych z nich udało się uchwycić ślady 
kolein wozów oraz dość liczne, silnie skorodowane fragmenty różnych przedmiotów żelaznych.

Wśród pozyskanych fragmentów ceramiki dominowały skorupy z rozbitych kielichów 
solowarskich. Ich rozkład przestrzenny nie ujawnił na tym etapie badań żadnych koncentracji lub 
czytelnych układów innego typu. Ceramika domowa reprezentuje szerokie spektrum form typowych 
dla osad kultury łużyckiej z końca epoki brązu w zachodniej Małopolsce.

Materiał i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacji „Via Archaeologica, Materiały z badań 

wykopaliskowych na autostradzie A4 w Małopolsce”.
Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW-BIEŻANÓW, st. 30, woj. krakowskie, AZO 103-57/41
cmentarzysko kultury łużyckiej z III-V okresu brązu i wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 22 czerwca do 23 lipca 
przez mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka. Trzeci sezon badań.

Warstwa 1- humus: głębokość od 10 do 20 cm
Warstwa 2- podglebie: 5 cm
Warstwa 3- piaszczysty calec: pojawia się na głębokości 25 cm
Odkryto groby ciałopalne, jamowe, bezpopielnicowe. Sześć grobów szkieletowych, zgrupowanych 

w jednym sektorze, owalne lub prostokątne jamy leżało znacznie niżej aniżeli pochówki ciałopalne, 
bo na głębokości od 67 do 109 cm. 

Głowy zmarłych skierowane były przeważnie na południe, sporadycznie na wschód. Szkielety 
nie zachowały się poza małymi fragmentami czaszek a to dzięki związkom miedzi i cyny, które 
z ozdób brązowych umieszczonych na głowach zmarłych przeniknęły do kości i nie dopuściły do ich 
całkowitego rozkładu.
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Wyposażenie grobów ciałopalnych: obok naczyń zachowały się nieliczne ozdoby brązowe takie 
jak kawałki stopionych szpil lub bransolet.

Wyposażenie grobów szkieletowych: 1 do 3 naczyń oraz przepaski (diademy) na głowę; z ozdób 
brązowych: „kopertowe” i „rurkowate” szpile, zausznice, kolczyki i bransolety.

Oprócz grobów na terenie cmentarzyska natrafiono na 1 grób szkieletowy zachowany prawie 
w całości, pochodzący z czasów nowożytnych lub współczesnych, 3 jamy kulturowe o nieustalonej 
funkcji, 1 palenisko otwarte oraz 6 koncentracji węgli drzewnych, będących pozostałościami po 
korzeniach drzew.

Cmentarzysko użytkowała ludność kultury łużyckiej zamieszkująca pobliską osadę otwartą od III 
do V okresu brązu a także we wczesnej epoce żelaza (1300 do 500 r. p.n.e.).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w formie sprawozdania (w:) „Studiach i Materiałach do 

Dziejów Żup Solnych w Polsce”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kazimierz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10- patrz: okres 
nowożytny

KRAKÓW-KURDWANÓW, st.12, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 104-56/9
osada produkcyjna kultury łużyckiej (V okres epoki brązu/HC)•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z okresu średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzili w dniach od 14 października do 13 listopada 
mgr Kazimierz Reguła i mgr M. F. Fraś (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowała 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 140 m².

Stanowisko odkryte w 1987 r. podczas badań AZP, badania sondażowe w 1988 r. oraz 1996.
Celem badań prowadzonych w 1998 roku było rozpoczęcie prac ratowniczych na trasie budowy 

południowej obwodnicy Krakowa. Miejsce rozpoczęcia wykopalisk wybrano na podstawie badań 
sondażowych z 1996 roku. Wykopaliskami objęto teren o powierzchni 8 arów. Prac eksploracyjnych 
nie dokończono z powodu pojawienia się opadów śniegu oraz zamarznięcia gruntu.

Stanowisko położone jest pomiędzy ulicami Cechową, Podgórki, Soboniowicką i Wyrwy. Leży 
w dolnej partii północnego, o prawie 2 km długości, stoku wyniesienia z licznymi wywłaszczeniami, 
opadającego w kierunku niewielkiego cieku wodnego. Ciek nie posiada nazwy, przepływa przez 
Kurdwanów , jest prawobrzeżnym dopływem Wilgi. 

Kulminacja wzgórza, na którego stoku odkryto stanowisko, znajduje na wysokości ponad 300 m 
n.p.m. a samo stanowisko na 240-250 m n.p.m. Dno doliny osiąga wysokość ok. 220 m n.p.m.

Pod warstwą humusu, o miąższości około 30 cm, wyróżniono zabarwioną na brązowo piaszczystą 
warstwę o zmiennej miąższości od około 20 do 80 cm (warstwa 2). Zalegała ona ponad żółtym piaskiem 
lub łachami utworów gliniastych. W jej obrębie nie udało się wydzielić bardziej szczegółowych 
nawarstwień. Zapewne należy uznać, że przynajmniej w części miała charakter spływowy. Zawierała 
duże ilości rozdrobnionego materiału ceramicznego w większości dającego się połączyć z kulturą 
łużycką i datować ogólnie na V okres epoki brązu i HC. Odkryto m.in. ułamki garnków jajowatych 
o chropowaconych dolnych partiach brzuśców oraz z umieszczonymi na największej wydętości brzuśca 
lub nieco ponad nią podłużnymi poziomymi guzami mogącymi służyć za imacze, niewielkie fragmenty 
czerpaków, czarek, mis, kubków oraz naczyń wazowatych. Największą ilość stanowiły jednak silnie 
rozdrobnione ułamki naczyń kielichowatych powszechnie łączone z warzelnictwem solnym. Zachowały 
się przede wszystkim fragmenty stopek i dolnych partii kielichów. Ponadto odkryto pojedyncze ułamki 
ceramiki toczonej na kole łączonej z kulturą przeworską oraz z okresem średniowiecza.
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W trakcie badań oznaczono 7 obiektów wydzielonych w ramach warstwy 2 lub w momencie jej 
zaniku. Pomimo występowania w ich wypełniskach materiałów ceramicznych, po przeanalizowaniu 
stratygrafii, rodzaju wypelniska, dokumentacji fotograficznej uznano, że aż 6 z nich można uznać 
za powstałe w sposób naturalny. W większości są to przegłębienia warstwy humusu lub opisywanej 
warstwy 2.

Jedynie obiekt 4 odkryty na arze 110/90 na głębokości 50 cm uznano, pomimo pewnych wątpliwości, 
za jamę związaną z kulturą łużycką o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu. Jego zarys był zbliżony do 
koła o średnicy około 60 cm. Wypełnisko stanowiła piaszczysta zasypiskowa warstwa 7 o brunatnym 
zabarwieniu z szarymi wtrętami zapewne po korzeniach. Wraz z głębokością płynnie rozjaśniała 
i przechodziła w bardziej gliniastą. W profilu jama miała kształt nieckowaty o miąższości uchwyconego 
wypełniska około 25 cm. W obiekcie wystąpiło kilka ułamków ceramiki kultury łużyckiej.

Należy nadmienić, że występowanie przeplatających się ze sobą nawarstwień piasku i utworów 
gliniastych sprzyjało powstawaniu naturalnych zagłębień robiących początkowo wrażenie obiektów 
archeologicznych.

Materiał i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Via Archeologica”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Piasek, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/45 - patrz: wczesne średniowiecze

Kraków-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków-Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6- patrz: 
wczesne średniowiecze

Kraków-Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18 - patrz: wczesne 
średniowiecze

KRYNICKIE, st. 16, gm. Zabłudów, woj. podlaskie, AZP 40-87/43
ślady osadnictwa technokompleksu z liściakami kultury świderskiej cyklu mazowszańskiego •	
(paleolit schyłkowy) 
osada kultury amfor kulistych oraz kultury niemeńskiej (neolit)•	
ślady osadnictwa kultur strefy leśnej /?/ (neolit)•	
osada kultury łużyckiej z epoki brązu•	
osada nowożytna (XV-XIX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodębskiego 
(Instytutu Archeologu i Etnologii PAN Warszawa), przy współudziale mgr. Piotra Szpakowskiego oraz 
Arkadiusza Koperkiewicza, studenta Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracach 
terenowych uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz UMK w Toruniu. 
Badania prowadzone były w ramach budowy gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia. 
Finansowane przez spółkę EuRoPol GAZ S.A. Pracami wykopaliskami objęto obszar o powierzchni 
ponad 26 arów.

Ślady najstarszego osadnictwa, jakie odkryto na tym stanowisku pochodzą z paleolitu schyłkowego. 
Znaleziono fragment reutylizowanego wióra typowego dla technokompleksu z liściakami (kultura 
świderska - cykl mazowszański).



84

Więcej materiału pochodzi z okresu neolitu. Technologia oraz zdobienie pochodzącej z tego 
okresu ceramiki wskazuje na kulturę amfor kulistych oraz kulturę niemeńską. Kilka fragmentów 
ceramiki wiązać można zapewne także z neolitem strefy leśnej. Pośród wyrobów krzemiennych na 
uwagę zasługują regularne wióry oraz fragmenty siekier czworościennych.

Jeszcze więcej materiału zabytkowego wiązać można z osadnictwem datowanym na epokę brązu 
i związanym z kulturą łużycką. Z tego okresu pochodzi grób ciałopalny, kilkanaście jam gospodarczych, 
3 paleniska oraz kilkadziesiąt dołków posłupowych. Ceramika z tego okresu, znaleziona w jamach, 
paleniskach oraz w humusie (łącznie 296 fragmentów), to naczynia lepione metodą wałków 
prezentujące formy dwustożkowe, wazowate oraz pucharki. Krzemienie (najliczniejsze znaleziska na 
stanowisku) to ponad 2600 wyrobów wykonanych z lokalnego krzemienia kredowego, przeważnie 
narzutowego. Pośród nich na uwagę zasługuje półwytwór grocika.

Grób ciałopalny popielnicowy zawierał szczątki młodego osobnika (zapewne kobiety); 
wyposażenie to przepalone kości bydła, świni, konia, owcy i kozy oraz jelenia.
Z okresu nowożytnego (XV/XVI, XVII i XIX w.) zanotowano ponad 250 fragmentów ceramiki, 
pochodzących z naczyń: garnków, mis, patelni oraz pucharków. Jest to ceramika cienkościenna, 
toczona na kole, „siwa”.

KRZECZYN WIELKI, st. 12, woj. legnickie, AZP 74-20/31
osada kultury łużyckiej•	
osada średniowieczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 września do 14 października przez mgr. 
Witolda Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. „Termel”.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

LIPNIK, st. 5, gm. Kańczuga, woj. przemyskie, AZP 104-79/155
osada kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu i zapewne wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej •	
kultury łużyckiej z II-III okresu epoki brązu
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej od III okresu epoki brązu do wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 czerwca do 25 lipca 
przez mgr. Wojciecha Blajera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). 
Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 300 m².

Na stanowisku nie można wyróżnić ciągłej warstwy kulturowej. Duża ilość materiału, 
pochodzącego z uszkodzonych lub zniszczonych grobów, zalega w warstwie próchniczej ziemi ornej, 
na głębokości do około 30 cm.

Na przebadanym wycinku terenu udało się zebrać i zadokumentować resztki co najmniej 77 
grobów ciałopalnych popielnicowych, zalegające na głębokości około 30-60 cm, przeważnie tkwiące 
bezpośrednio w lessowym calcu, bez śladów jamy grobowej.

Wyeksplorowano także zasypiska 2 trapezowatych jam, sięgające do głębokości około 105 cm 
i oraz 4 nieregularnych jam. Zarejestrowano także ślady 3 lub 4 domniemanych dołków posłupowych, 
związanych zapewne z fazą osadnictwa z II-III okresu epoki brązu, poprzedzającą założenie 
cmentarzyska. 

Z jam osadowych pochodzą tylko nieliczne, drobne ułamki ceramiki, natomiast z obiektów 
grobowych pozyskano mniejsze lub większe fragmenty (przeważnie części przydenne) około 100 
naczyń (popielnic, przystawek lub pokrywek) a także 2 szpile brązowe, bransoletę, fragmenty 
kilku niewielkich skrętów z drutu brązowego a ponadto ułamki płaskiego, podłużnego przedmiotu 
żelaznego (noża?).

Należy tu podkreślić, że przeważająca część grobów była tak silnie zniszczona przez orkę, że 
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zachowały się tylko przydenne części urn. Jedynie w wypadku około 10 zbadanych obiektów ich stan 
zachowania można określić jako dobry.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
w przyszłości w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Wyniki zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim”.
Badania będą kontynuowane.

Liw, st. 4, gm. loco, woj. siedleckie- patrz: wczesna epoka żelaza

Łany Małe, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43 - patrz: wczesna epoka żelaza

ŁĄG KOLONIA, st. 38, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/9 
osada grupy kaszubskiej kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Beatę Górską-Grabarczyk (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Drugi sezon badań. Przebadano obszar 154 m².

Stanowisko położone jest nad prawym dopływem Niechwaszczy, na piaszczystym wzniesieniu 
otoczonym podmokłymi łąkami.

Odsłonięto i wyeksplorowano 18 jam o charakterze gospodarczym oraz dołki posłupowe. Pozyskano 
około 500 fragmentów ceramiki. Były to przede wszystkim ułamki dużych naczyń zasobowych. Odkryto 
również fragmenty cienkościennych, zdobionych naczyń oraz ciężarki tkackie. Materiał zabytkowy 
oraz dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Ze względu na stan zachowania osady oraz niedostępność terenu (młodnik sosnowo-modrzewiowy) 
nie przewiduje się kontynuacji badań.

Łekno, st. 3, gm. Wągrowiec, woj pilskie, AZP 43-31/44 - patrz: wczesne średniowiecze 

ŁÓDŹ-LUBLINEK, st. 199, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 67-51/109
osada grupy konstantynowskiej kultury łużyckiej (III okres epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Zawilskiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Łodzi oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko odkryte zostało w kwietniu 1997 roku w trakcie prac powierzchniowych. Na terenie 
małej kopalni piasku usytuowanej nad nieczynnym obecnie strumieniem, będącym prawobrzeżnym 
dopływem Neru, stwierdzono obecność zabytkowego materiału ceramicznego oraz krzemiennego. 
Wstępnie znaleziska wiązano z III/IV okresem epoki brązu. 

W czerwcu 1998 r. stwierdzono niemal całkowite zniszczenie osady. We własnym zakresie 
zdecydowano się przeprowadzić badania ratownicze na obszarze 4 arów. Stwierdzono znaczny 
stopień przeobrażeń wywołanych pracą spychacza oraz koparek. Zachowały się relikty 2 obiektów. 
Jeden z nich (obiekt 2) znajdował się na uczęszczanej przez właściciela gruntów drodze, którą 
wywoził on piasek a przywoził następnie śmieci. Nie zdołano tym samym, poza jej sfotografowaniem, 
dokonać szczegółowych badań. Obiekt l to relikt budowli półziemiankowej o wymiarach 305 x 
240cm, z paleniskiem umieszczonym na osi jamy w części północnej. Posiadała ona płaskie dno 
na głębokości 36 cm. Zawartość stanowił przede wszystkim ciemnożółty piasek. Wzdłuż ścian 
dłuższych obiektu zarysowały się zaciemnienia, będące prawdopodobnie negatywami ścian, raczej 
lekkiej konstrukcji, nie uszczelnionych polepą. Niewielka ilość materiału zabytkowego wewnątrz 
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obiektu także może potwierdzać krótkotrwale użytkowanie tejże budowli. Palenisko zbudowane jest 
z niewielkich stosunkowo kamieni polnych, między którymi nie odłożyła się warstwa spalenizny 
i które nie są przepalone. Łącząc to z małą ilością materiałów powierzchniowych, sądzić należy, iż 
obszar stanowiska penetrowany był krótkotrwale (obozowisko?).

Badania powinny być kontynuowane.

ŁÓDŹ-LUBLINEK, st. 219, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 67-51/110
cmentarzysko grupy środkowopolskiej kultury łużyckiej (IV/V okresu epoki brązu)•	

Badania sondażowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Zawilskiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Łodzi oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Stanowisko znajduje się na północnym stoku niewielkiego piaszczystego wzniesienia położonego 
na terenie, do niedawna, otoczonym licznymi strumieniami i oczkami wodnymi. Odkrycie związane 
jest z pracami powierzchniowymi prowadzonymi przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego w Łodzi oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. W chwili 
odkrycia cmentarzysko niszczone było wybieraniem piasku. Wobec braku środków finansowych 
zdecydowano się założyć jedynie wykopy sondażowe. 

Większość cmentarzyska zniszczona została w 1993 roku podczas budowy rurociągu. Przepalone 
kości ludzkie oraz fragmenty ceramiki zalegają obecnie na przestrzeni około 50 arów. Jednak jest 
to wynikiem wyrównywania powierzchni stanowiska. Informacje właściciela gruntów wskazują, iż 
groby w obstawie kamiennej występowały jedynie na osi rurociągu. Obecnie istnieje, co potwierdziły 
badania, niewielka partia cmentarzyska, jednak w dużej części uszkodzona, położona w obrębie 
funkcjonującej piaśnicy. Zdołano wyeksplorować niemal całkowicie zniszczoną popielnicę, 
rozwleczoną łyżką koparki na przestrzeni około 2 metrów i zalegającą pod wysypywanymi na teren 
cmentarzyska śmieciami.

Badania powinny być kontynuowane.

ŁÓDŹ-LUBLINEK, st. 253, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 67-51/133
osada grupy środkowopolskiej kultury łużyckiej (V okresu epoki brązu/okres halsztacki C)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Zawilskiego (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego w Łodzi oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Na wzniesieniu górującym nad podmokłymi łąkami w sąsiedztwie ulicy Lublinek przeprowadzono 
w styczniu 1998 r. badania powierzchniowe. Miały one na celu wyjaśnienie, czy na terenie intensywnie 
eksploatowanej piaśnicy nie znajdują się ślady starszego osadnictwa. 

Stwierdzono obecność materiałów zabytkowych, które powiązano z kulturą łużycką. Brak środków 
finansowych umożliwił jedynie przeprowadzenie sondaży w miejscach szczególnie narażonych na 
zniszczenie. Zarejestrowano szereg jam. Ich pochodzenia nie sposób ściśle określić, albowiem do 
niedawna obszar ten pokryty był lasem. Być może mamy tu do czynienia z pozostałościami korzeni 
drzew. Jamy te nie zawierały materiału zabytkowego. Jedynie największa z nich. o wymiarach 205 x 
180 cm i miąższości 82 cm posiadała w wypełnisku niemal w całości zachowany gliniany kubeczek. 
Obiekt ten w partii stropowej manifestował się czarnym wypełniskiem złożonym z węgli drzewnych 
oraz przylegającego doń pomarańczowego piasku, będącego zapewne świadectwem oddziaływania 
wysokiej temperatury. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z otwartym paleniskiem. Nikłość 
danych nie pozwala ustalić, czy stanowisko w istocie pochodzi z przełomu okresu brązu i żelaza 
(o czym świadczy kubek o wysoko wystającym ponad krawędź naczynia uchu), czy też jest to 
część stanowiska użytkowana dla spalania zwłok grzebanych następnie na użytkowanym opodal 
cmentarzysku z IV/V okresu epoki brązu (Łódź-Lublinek, st. 219, AZP 67-51/110). 

Konieczne jest przeprowadzenie badań ratowniczych.
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ŁÓDŹ-POLESIE, st. 16, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 66-51/26
osada grupy środkowopolskiej kultury łużyckiej (III/IV okres epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Zawilskiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Łodzi oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Stanowisko znane jest od 1984 roku, kiedy to zostało odkryte w trakcie nadzoru budowlanego. 
Znajduje się ono na północnym stoku niewielkiego wzniesienia górującego nad rzeką Łódką. Już 
w chwili odkrycia obszar, na którym zlokalizowane jest stanowisko był w dużej części zniszczony. 
Krzyżują się tu trzy ulice i linia tramwajowa, znajdują się tu ogród botaniczny oraz ogród 
zoologiczny. 

Prace podjęte w bieżącym roku wywołane były modernizacją węzła komunikacyjnego. 
Roboty budowlane trwały od września 1997 r. jednakże dopiero w styczniu 1998 r. podjęto nadzór 
archeologiczny. Ze względu na brak środków finansowych miał on niewielki zakres. Już wówczas 
większość prac budowlanych była zakończona, lecz mimo to zarejestrowano szereg jam oraz warstwę 
kulturową zawierające przede wszystkim fragmenty ceramiki związane z kulturą łużycką. Zdołano 
wyeksplorować jedynie 6 obiektów, które w większości zachowane były w złym stanie. Żaden, 
z wyjątkiem obiektu 6, nie posiadał zachowanego pełnego zarysu wypełniska, były one pozbawione 
górnych partii.
Odtworzenie funkcji jakie pełniły, jest zatem niemożliwe. Obiekt 6, prawdopodobnie ziemianka, 
posiadał w partii stropowej zarys o wymiarach 302 x 160 cm. Daje to w przybliżeniu 4,8 m² 
powierzchni. W partii przydennej przybrał zarys zbliżony do okręgu, zajmując już tylko około 2 m². 
W przypadku opisywanej jamy mamy do czynienia prawdopodobnie z dużą jamą gospodarczą. Być 
może był to obiekt zasobowy. W trakcie eksploracji zauważono, iż w zachodniej części jamy znajduje 
się czytelne, ostro się odcinające od reszty obiektu (jasnobrunatną barwą) wypełnisko. Powielało ono 
osiowo zarys obiektu i zajmowało około 1/3 jego powierzchni. Granica pomiędzy obiema częściami 
przebiegała w poprzek jamy. Sądzę, iż mamy tu do czynienia ze śladami wewnętrznego podziału 
izolującego część przechowywanych w obiekcie produktów. Płytsza partia jamy, znajdująca się po 
przeciwnej stronie, może być interpretowana jako stopień ułatwiający wejście do obiektu. Materiał 
zabytkowy to przede wszystkim fragmenty ceramiki oraz nieliczne artefakty krzemienne, polepa oraz 
węgle drzewne. Znaleziska wiązać należy ze środkowopolską grupą kultury łużyckiej z III/IV okresu 
epoki brązu.

Małuski Wielkie, st. 5, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 87-50 - patrz: wczesna epoka żelaza

MIEROSZYNO, st. 39, gm. Puck, woj. gdańskie, AZP 02-41/64
cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr Danutę Król 
(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 300 m².

Badania miały na celu przebadanie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Prace 
koncentrowały się na kulminacji wyniesienia, na którym odkryto skupisko kamieni. W trakcie prac 
stwierdzono, że na terenie tym znajduje się zniszczony kurhan. Z obiektu tego zachował się pierścień 
kamienny o średnicy 14 m. W zachowanym częściowo nasypie piaszczysto-kamiennym odkryto grób 
ciałopalny z zachowaną popielnicą. Powierzchnia popielnicy była silnie schropowacona. W nasypie 
kurhanu od strony południowej odkryto fragmenty naczynia o dobrze wygładzonej powierzchni.

W odległości 50 m na wschód od kurhanu odkryto 2 groby ciałopalne silnie zniszczone. Po 
przeprowadzeniu badań, w związku z zaawansowanymi pracami budowlanymi w pobliżu kurhanu, 
ustalono w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, że teren gdzie usytuowany jest 
kurhan zostanie wydzielony. W tym celu zmieniono plan komunikacyjny powstającego osiedla.
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań opublikowane zostaną w czasopiśmie „Pomerania Antiqua”. 
Badania nie będą kontynuowane.

MIERZYN, st. 30, woj. szczecińskie, AZP 30-05/45
osada kult. łużyckiej (epoka brązu-okres halsztacki)•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Archeologiczne badania ratownicze przeprowadzone przez mgr mgr Krzysztofa Kowalskiego 
i Marka Dworaczyka. Teren inwestycji w części południowo-wschodniej objęty jest strefą „W.II” 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ustaloną dla stanowiska oznaczonego jako 
Mierzyn 30. Przedmiotowy teren położony jest na południe od cieku wodnego Wierzbak, dopływu rzeki 
Bukowej, na równinie Gumienieckiej. Prace archeologiczne podzielono na dwa etapy. Obserwacje 
archeologiczne (etap pierwszy) były realizoowane w okresie od 27 lipca do 27 sierpnia, natomiast 
badania wykopaliskowe (etap drugi) prowadzono między 5 a 21 sierpnia.

Generalnie można stwierdzić, że obiekty archeologiczne grupowały się w dwóch skupiskach. 
Pierwsze znajdowało się w części środkowej zasięgu strefy ochrony archeologiczno-konserwatorskiej 
w ramach inwestycji. Związane było z osadnictwem ludności kultury łużyckiej. Drugie zlokalizowano 
w części południowej zasięgu strefy „W.II” w granicach budowy. Były to głównie pozostałości 
osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecznego, rzadziej starszego (związane z kulturą łużycką lub 
ogólnie starożytne).

Z osadnictwem ludności kultury łużyckiej związane są obiekty oznaczone numerami: 1-6 ze 
skupiska pierwszego, 12 i 23 ze skupiska drugiego. Fragmenty ceramiki kultury łużyckiej odkryto 
także w obiektach 16 i 24, gdzie współwystępowały z materiałem wczesnośredniowiecznym. 
Wszystkie obiekty, oprócz nr 16 (płytkie, naturalne zagłębienie warstwy próchnicy), mają charakter 
antropogeniczny. Są to przeważnie niewielkie jamy oraz jedno płytkie, otwarte palenisko (obiekt nr 
2). W przypadku obiektu nr 24 materiał ceramiczny związany z kulturą łużycką jest redeponowany. 
Niewielką ilość fragmentów ceramiki łużyckiej zarejestrowano poza obiektami. Występowała ona 
w spągu warstwy próchnicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów.

Wstępna analiza ceramiki wykazuje, iż przynajmniej część obiektów chronologicznie wiąże 
się ze schyłkiem epoki brązu - wczesną epoką żelaza (na podstawie występowania np. fragmentów 
„talerzy” krążkowatych i naczyń jajowatych z guzkami pod wylewem). Z obiektu nr 23 pochodzi 
drobny ułamek przedmiotu brązowego (drut o lekko owalnym przekroju).

Znikoma liczba źródeł nieruchomych, ich koncentracja (z wyjątkiem obiektu 23 na stosunkowo 
niedużym, przestrzennie izolowanym obszarze oraz brak wyraźniejszych śladów wskazujących na 
istnienie wykształconej warstwy kulturowej sugerują, że odkryte relikty osadnictwa łużyckiego 
stanowią pozostałość obozowiska. 

Ślady osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecznego wystąpiły wyłącznie w skupisku 
południowym (poza nim zarejestrowano tylko jeden fragment naczynia, znaleziony bardziej na 
północ w warstwie humusu), gdzie reprezentowały je obiekty oznaczone numerami: 10, 11, 15, 16 
(por. wyżej uwagi o osadnictwie łużyckim), 17 (obiekt niemający charakteru antropogenicznego), 
18, 19 (jama), 20 (podobnie jak 17 o genezie naturalnej) i 24 (jama). W rejonie występowania 
tych obiektów zarejestrowano w warstwie próchnicznej nieliczne fragmenty ceramiki o metryce 
wczesnośredniowiecznej. Część przedmiotowych obiektów charakteryzuje się dużymi rozmiarami 
i silnie wydłużonym kształtem w partii stropowej (10, 11, 15i 18). W przekroju pionowym były 
zazwyczaj płytkie. W obiektach nr 10, 15 i 18 wystąpiły wyodrębnione paleniska (w obiekcie nr 10 
wydzielały się 2), a ich wypełniska w różnym stopniu przebarwione były spalenizną i zawierały duże 
ilości fragmentów naczyń glinianych i pojedyncze kości (w większości przypadków nieprzepalone). 
W obiektach 10 i 15 paleniskom towarzyszyły jamy. W obiekcie nr 11 nie było wyodrębnionego 
paleniska. Był on nieco bardziej kolisty i nieco głębszy od pozostałych. Określenie funkcji tych 
obiektów wymaga szczegółowej analizy i szerszych studiów porównawczych. 
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Wstępna ocena ceramiki, oparta o kryteria formamo-typologiczne i technologiczne wykazuje, że 
w zbiorze dominują fragmenty naczyń ręcznie lepionych, częściowo słaboformująco obtaczanych na 
wolnoobrotowyrn kole garncarskim należących do rodziny typów C (Feldberg-Kędrzyno). Fragmenty 
ceramiki pochodzące z obiektu 24 reprezentują naczynia ręcznie lepione, bez widocznych śladów 
obtaczania, nawiązujące do rodziny typów A-B (typ Dziedzice- Sukow). Taka struktura zbioru 
pozwala wiązać odkryte relikty osadnictwa wczesnośredniowiecznego z okresem od połowy VII do 
VIII w.

W obiektach 10 i 11 znaleziono przedmioty żelazne: dwa noże, fragment trzpienia noża oraz 
ćwiek (ten ostatni w stropie obiektu).

Jedyny ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego, jaki zarejestrowano poza opisanym skupiskiem 
- fragment przydennej części naczynia posiadający cechy całkowitego obtaczania - nie jest z nim 
związany i odnosi się do XII-XIII w.

Trzy obiekty (9, 21 i 22), w których wystąpiły niewielkie ilości mało charakterystycznych 
fragmentów ceramiki wstępnie schronologizowano jako starożytne. Obiekty 21 i 22 genetycznie nie 
wiązały się z działalnością człowieka (ślady po korzeniach wypełnione próchnicą), natomiast obiekt 
nr 9 był niewielką, płytką jamą.

W wypełnisku części przebadanych obiektów (7, 14) nie zarejestrowano źródeł ruchomych, które 
umożliwiłyby ich datowanie. W obu przypadkach były to paleniska.
Obiekty oznaczone numerami 8 (palenisko) i 13 (wkop o czworokątnym kształcie, częściowo 
przecinający obiekt 11) zawierały materiały nowożytne.

Namysłów, st. 27, gm. loco, woj. opolskie, AZP 81-35/8 - patrz: wczesna epoka żelaza

Nieszawa Kolonia, st. 5, gm. Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie, AZP 82-74/9 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Nowaki, st. 18, gm. Pakosławice, woj. opolskie, AZP 92-30/150 - patrz: wczesna epoka żelaza

55BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - patrz: paleolit

OPATÓW, st. 1, gm. loco, woj. częstochowskie, AZP 83-46/10
cmentarzysko kultury łużyckiej (II/III-V okres epoki brązu - wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 29 czerwca do 25 lipca 
przez Anitę Szczepanek i Magdalenę Wieczorek (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, Iwona 
Młodkowska-Przepiórkowska). Finansowane przez PSOZ w Częstochowie. Przebadano powierzchnię 
2,75 ara.

Pierwsze informacje o cmentarzysku dotarły do Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie w 1937 r. 

W roku 1938 T. Reyman i S. Nosek przeprowadzili tu badania wykopaliskowe. W ich wyniku 
stwierdzono, że na polu „Kąty” znajduje się cmentarzysko z epoki brązu oraz młodsze od niego 
cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. Po wojnie prace na stanowisku podjęto w 1956 r. 
Badania wykopaliskowe prowadzone były z ramienia Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przez prof. K. Godłowskiego i trwały do 1983 roku. Łącznie w latach 1938-1983 
na terenie cmentarzyska odkryto około 1277 grobów, z czego około 546 pochodzi z epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza, a około 731 z okresu wpływów rzymskich. W toku prowadzonych prac 
wyznaczono zasięg cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich oraz wschodnią granicę występowania 
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grobów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. W 1993 oraz w 1997 roku przeprowadzono ratowniczą 
eksplorację niszczonych przez piaskownię obiektów łużyckich. Zadecydowało to o podjęciu w roku 
1998 systematycznych, ratowniczych badań wykopaliskowych, które były finansowane przez 
Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Częstochowie.

Badania ratownicze koncentrowały się na obrzeżach piaskowni (w miejscach najbardziej 
zagrożonych), gdzie w czasie badań w 1993 roku i w 1997 roku stwierdzono występowanie zniszczonych 
wybiórką piasku grobów. Przebadano obszar o łącznej powierzchni 2,75 ara, odkrywając na tej 
powierzchni 16 grobów kultury łużyckiej. Wśród grobów wyróżniono 5 pochówków ciałopalnych 
popielnicowych, 4 ciałopalne jamowe, 3 pochówki ciałopalne z kośćmi pierwotnie złożonymi 
w pojemniku organicznym oraz 4 pochówki szkieletowe.

Wśród grobów ciałopalnych popielnicowych (groby: 1279, 1280, 1282, 1283, 1289) wyróżniają 
się groby nakrywane dużymi brukami kamiennymi (wymiary około 1,50 x 0,70 m) zorientowanymi 
w przybliżeniu wzdłuż osi północny zachód – południowy wschód (groby: 1280, 1279, 1282). 
Rozległych bruków kamiennych w grobach popielnicowych nie notowano w części cmentarzyska 
eksplorowanej w latach 1956-83. Odmienną sytuację zarejestrowano w przypadku grobu 1289, 
w którym popielnica umieszczona była bezpośrednio w piasku. Rolę popielnic pełniły wazy (groby: 
1283, 1289), którym towarzyszyły przystawki umieszczane obok popielnic (groby: 1279, 1282, 
1283).

Groby ciałopalne jamowe (groby: 1278, 1281, 1291, 1294) posiadały konstrukcje kamienne 
w postaci obstaw grobowych zorientowanych po linii północny zachód – południowy wschód 
(groby: 1281, 1294) lub zaznaczane były pojedynczymi kamieniami (grób 1291). Kości przepalone 
rozmieszczone były równomiernie po całej powierzchni jam grobowych. Pochówki wyposażane 
były w zestaw naczyń złożony z misy, garnka, kubka i czerpaka (grób 1278) lub zawierały liczne 
fragmenty ceramiki, pochodzące z kilku naczyń (groby: 1281,1291,1294).

Groby ciałopalne z kośćmi umieszczonymi pierwotnie w pojemniku organicznym (groby: 1286, 
1288, 1290) wyróżniały się obecnością zwartego skupiska przepalonych kości o średnicy około 40 
cm przybierającego w profilu kształt nieckowaty. Groby tego typu nie zawierały w ogóle ceramiki 
(groby: 1286, 1290) lub obecne w nich były drobne fragmenty skorup (grób 1288).

Pochówki szkieletowe (groby: 1284, 1285, 1287, 1293) składane były w prostokątnych jamach 
grobowych zorientowanych wzdłuż osi północny zachód - południowy wschód (groby: 1284, 1285). 
Groby te posiadały konstrukcje kamienne złożone z bruków nagrobnych i obstaw grobowych (groby 
1284, 1285) lub nie były zaznaczane w górnych partiach kamieniami (groby: 1287, 1293). Groby tego 
typu wyposażane byty w jedno naczynie (grób 1287), zawierały nieliczne fragmenty ceramiki (groby: 
1284, 1285) lub przedmioty brązowe (grób 1293). W jamach pierwotnie złożone były nie spalone zwłoki 
jednego osobnika. W przypadku grobów 1287 i 1293 nie można było określić pierwotnego ułożenia 
ciała zmarłego. Szczątki kostne uległy całkowitemu rozkładowi w piasku. Jedynie w południowej 
części jamy grobu 1285 spoczywała fragmentarycznie zachowana czaszka ułożona na prawym boku, 
a w północnej części jamy grobu 1284 wystąpiło szkliwo zębów. Groby tego typu osiągały znaczą 
głębokość; regularna obstawa grobowa w grobie 1284 wystąpiła na głębokości około 100 cm.

Na podstawie wstępnej analizy materiału zabytkowego znalezionego w trakcie badań 
ratowniczych prowadzonych w 1998 roku można uznać cmentarzysko w Opatowie za typowe dla 
podgrupy częstochowsko-gliwickciej grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej, na którym 
współwystępują w przemieszaniu groby szkieletowe i ciałopalne.

Materiały i dokumentacja z badań przechowywane są w depozycie w Instytucie Antropologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, po opracowaniu trafią do Muzeum Okręgowego w Częstochowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Zeszytach Muzeum Częstochowskiego, Archeologia 
zeszyt 3”; oraz w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych 
w 1998 r.”.
Badania będą kontynuowane.
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OPOLE –Wójtowa Wieś, st. 72, gm. loco, woj. opolskie, AZP 92-37/3
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu-okres halsztacki)•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 30 kwietnia do 19 czerwca, 
przez zespół Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Finansowane przez PSOZ.

Wystąpiło 70 obiektów osadniczych: 67 ludności kultury łużyckiej i 3 z wczesnego 
średniowiecza.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „ Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 89-93.

OSTROŁĘKA, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. piotrkowskie, AZP 79-48/88
ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Iwonę Młodkowską-
Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 102,5 m².

Badania mają charakter ratowniczy. Stanowisko niszczone jest przez głęboką orkę - obiekty 
położone są płytko, dlatego górne partie uległy zniszczeniu. Przebadano 102 m², wyeksplorowano 12 
obiektów. Udało się uchwycić północną i wschodnią granicę stanowiska. Z 12 obiektów 8 to groby 
ciałopalne kultury łużyckiej, 2 - to zniszczone groby kultury przeworskiej a 2 to jamy o nieokreślonym 
charakterze. Jamy grobowe koliste, słabo czytelne, o głębokości do 55-60 cm. Większość grobów 
kultury łużyckiej zawierała jedynie popielnice, w 3 grobach znajdowały się również przystawki.

W warstwie ornej oraz w zasypiskach 2 grobów kultury łużyckiej znaleziono wyroby krzemienne.
Groby kultury przeworskiej zniszczone, popielnicowe. Jeden z nich wkopany w jamę grobu 

kultury łużyckiej.
Materiały z badań oraz komplet dokumentacji znajdują się w Muzeum Regionalnym 

w Radomsku.
Badania będą kontynuowane.

PALUCHY, st. 1, gm. Sieniawa, woj. przemyskie, AZP 99-82/42 
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu - wczesna •	
epoka żelaza)

Badania wykopaliskowe przeprowadził w dniach od 3 do 29 sierpnia Adam Kostek (Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu). Finansował PSOZ. Dziesiąty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 123,75 m².

Przebadano 23 obiekty o numeracji kolejnej od 1460 do 1482. Były to pochówki ciałopalne 
popielnicowe, bezpopielnicowe z przepalonymi kośćmi w małych, półkolistych jamach 
i bezpopielnicowe w jamach nieco większych. Najciekawszy, duży obiekt grobowy oznaczony 
numerem 1475, z czterema naczyniami w wyposażeniu, nie zawierał przepalonych kości. Podobne 
obiekty interpretowane były na cmentarzysku jako groby szkieletowe, w których nie zachowały się 
szczątki zmarłego.

Wyposażenie grobów stanowiła ceramika naczyniowa: garnki esowate, misy profilowane oraz 
pojedyncze okazy waz, kubków i naczynek miniaturowych. Poza obiektami wystąpiło kilkanaście 
drobnych odłupków i łusek krzemiennych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Narodowym Ziemi 
Przemyskiej.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim”.
Badania będą kontynuowane.
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Podłoziny, st. 2, gm. Dopniewo, woj. poznańskie, AZP 53-25/58 - patrz: neolit

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 54-28/96 - patrz: neolit

15BRadgoszcz, st. 15, gm. Międzychód, woj. gorzowskie, AZP/47-18 - patrz: paleolit

Rotnowo, st. 18, gm. Gryfice, woj. szczecińskie, AZP 20-13/23 - patrz: paleolit

Rybniki, st. Stroma Górka, gm. Wasilków, woj. podlaskie, AZP 34-86 - patrz: paleolit

RUŚ NOWA KOLONIA, st. 1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41- 82
stanowisko wielokulturowe•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Antoniego Smolińskiego i mgr. Sławomira 
Żółkowskiego. Finansowane przez EuroPolGaz S.A. 

Prace miały charakter ratowniczy. Przeprowadzono je w związku z budową gazociągu tranzytowego 
Jamał – Europa Zach.

Stanowisko znajduje się 0,5 km na północny wschód od miejscowości Nowa Ruś, leży w obrębie 
mezoregionu Wysoczyzna Wysokomazowiecka.

Podczas badań zarejestrowano duże ilości materiału zabytkowego – fragmenty ceramiki 
i krzemieni. Wystąpiły one w ponad 50 obiektach. Odkryto pozostałości osadnictwa z czterech faz. 
Pierwsze dwie fazy osadnicze wyznaczają nieliczne obiekty i materiały neolityczne (prawdopodobnie 
kultury ceramiki sznurowej) oraz wczesnobrązowe (kultury trzcinieckiej). Trzecia faza związana jest 
z osadą kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu). Są to pozostałości dużych mieszkalnych 
budowli słupowych, jam gospodarczych oraz palenisk. Nieliczne nowożytne fragmenty ceramiki 
(XVI – XVII w.) są zapewne tylko śladami rolniczego użytkowania tego terenu, ale nie można też 
wykluczyć okresowego istnienia bardziej stabilnego osadnictwa z tych czasów.

Dokumentacja znajduje się w PSOZ w Łomży.

Ruś Nowa Kolonia, st. 6, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

Rzeszotary, 17, gm. Miłkowice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie - patrz: mezolit

RZĘDZIWOJOWICE, st. 1, gm. Niemodlin, woj. opolskie, AZP 89-34/1
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada późnośredniowieczna (XIV-XV w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 kwietnia do 5 maja (mgr 
E. Holc, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad. Przebadano powierzchnię około 2,5 ha.

Badania przeprowadzono w związku z lokalizacją w tym miejscu MOP Rzędziwojowice, 
w ramach budowanej autostrady A-4.

Na przeważającej powierzchni przebadanego terenu, pod humusem o grubości nieprzekraczającej 
0,50 m, wystąpił piasek, piasek z dużymi soczewkami gliny, zaś w południowo-zachodniej części żwir. 
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Przy południowej granicy, bezpośrednio pod humusem uchwycono obiekt 1 – ognisko zawierające 
dużą ilość fragmentów naczyń glinianych z XIV/XV w.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Badania nie będą kontynuowane.

SŁUP, st. 2 (znane w literaturze jako 3), gm. Środa Śląska, woj. wrocławskie, AZP 77-25/11 
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu-okres halsztacki D)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Radosława Jarysza (Muzeum 
Regionalne w Środzie Śląskiej). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 20 m².

Wytyczono 10 wykopów sondażowych, które miały na celu określenie zasięgu cmentarzyska. 
W ich obrębie odkryto 3 groby ciałopalne kultury łużyckiej (nr 29-31).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.
Badania będą kontynuowane.

SOLNIKI, st. 2, gm. Zabłudów, woj. białostockie, AZP 40-87/7
osada kultury łużyckiej•	
ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	
nowożytne stanowisko produkcyjne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodębskiego (Instytut 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) przy współudziale badaczy z Instytutu Historii 
Narodowej Akademii Nauk w Mińsku na Białorusi oraz studenta Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Arkadiusza Koperidewicza. W pracach terenowych uczestniczyli studenci 
archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania 
miały charakter ratowniczy i prowadzone były w ramach budowy gazociągu tranzytowego Jamał 
- Europa Zach., finansowała je spółka EuRoPol GAZ S.A. Pracami wykopaliskami objęto obszar 
o powierzchni ponad 25 arów.

Przebadano 232 obiekty archeologiczne, w tym jamy związane z obróbką gliny, rowki będące 
pozostałościami naziemnych zagród oraz liczne doły posłupowe.

Na podstawie materiału zabytkowego wydzielono 2 fazy użytkowania stanowiska: pradziejową, 
związaną z kulturą łużycką oraz datowaną na okres nowożytny. Nieliczny materiał ceramiczny 
o chronologii wczesnośredniowiecznej wskazuje na krótkotrwałą działalność również w tym okresie.

Z fazy pradziejowej pochodzi 12 jam o różnej wielkości i funkcji. W ich wypełniskach oraz na 
złożu wtórnym znaleziono 210 fragmentów ceramiki oraz kilkanaście krzemieni.

Z okresu nowożytnego, oprócz dwóch palenisk oraz kilkudziesięciu jam o trudnej do określenia 
funkcji, pochodzi kilkanaście dużych jam do szlamowania gliny; tworzą one duże skupisko 
w najwyższej części stanowiska. Ich wypełniska charakteryzowały się obecnością warstw kamieni 
polnych, które w przypadku kilku jam tworzyły w ich górnych partiach zwarte bruki. Na dnie obiektów 
często zalegały fragmenty zbutwiałego drewna, w tym m.in. dobrze zachowana drewniana łopata. 
Z tymi jamami związane były rowki, będących pozostałościami po dolnych, wkopanych w ziemię 
częściach ogrodzeń lub ścian budynków. Obok nich wystąpiły liczne doły posłupowe.

Wyraźne są dwa układy rowków, z których jeden interpretować można jako ślad płotu 
ogradzającego jamy, bądź też pozostałość po zewnętrznej ścianie wydłużonego budynku, wewnątrz 
którego znajdowały się jamy produkcyjne.
Z tej fazy użytkowania stanowiska pochodzi około 4000 fragmentów ceramiki. Wszystkie należy 
datować na okres od początku 2 połowy XVI w. do końca 1 połowy wieku XVII-go. W skład zbioru 
wchodzą fragmenty garnków, mis i dzbanów/pucharów. Poza nimi znaleziono pojedyncze fragmenty 
patelni/tygli, pokrywek i miseczek.
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STRUGIENICE, st. 4, gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25
osada wczesnośredniowieczna (IX - koniec X w.) •	
osada kultury łużyckiej (III - V okres epoki brązu) •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 czerwca do 11 lipca przez 
mgr. P. Świątkiewicza. Konsultacja dr Marek Dulinicz. Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon 
badań.

W roku bieżącym rozpoznawano odcinek terenu położony w południowo-wschodniej części 
stanowiska. Wytyczono w tym miejscu sześć wykopów i jeden sondaż o łącznej powierzchni około 
4,5 ara.

W badanej części stanowiska najgłębiej zalegała warstwa, zawierająca około 1270 fragmentów 
naczyń kultury łużyckiej oraz fragment przęślika. 

Ponad 90% ceramiki stanowiły mało charakterystyczne, niezdobione ułamki o jasnobrunatnej 
barwie, ręcznie lepione z gliny schudzanej gruboziarnistym piaskiem i tłuczniem. Cechował je słaby 
poziom wykonania; w zdecydowanej większości były to bardzo rozdrobnione ułamki o złuszczonej 
powierzchni. Do charakterystycznych wyróżników należał ornament plastyczny w postaci 
stożkowatego guzka naklejonego na ściankę naczynia oraz fragment krawędzi z językowatymi 
guzkami. Pozwala to określić tę warstwę jako ślady osady ludności grupy środkowopolskiej kultury 
łużyckiej z III - V okresu epoki brązu. 

Jej strop pokryty był eolicznym piaskiem. Na nim oraz w innych miejscach na calcu zalegała 
warstwa o wczesnośredniowiecznej genezie, stanowiąca poziom użytkowy osady. Związane były z nią 
dwa jamiste obiekty zawierające m.in. liczne bryłki polepy, żużla i prażnic. Są to prawdopodobnie 
resztki półziemianek. Trzeci obiekt, dwufazowy, interpretujemy jako półziemiankę wzniesioną na 
miejscu paleniska. 

Pochodzącą z wczesnośredniowiecznego horyzontu ceramikę (około 1500 fragmentów naczyń) 
można podzielić na dwie frakcje. Do pierwszej, stanowiącej około 90% ogółu fragmentów, należą 
naczynia lekko obtaczane przykrawędnie lub co najwyżej do załomu brzuśca. Wykonane są z gliny 
schudzanej najczęściej gruboziarnistym piaskiem, czasem z domieszką tłucznia. Datować je można 
ogólnie na IX - poł. X w. Frakcję drugą, liczebnie wielokrotnie mniejszą, stanowią fragmenty 
naczyń silnie obtaczanych, wykonanych z gliny schudzanej głównie drobnoziarnistym piaskiem, 
ornamentowane dookolnymi żłobkami. Jest to ceramika analogiczna do naczyń tzw. grup D – E 
wytwarzanych na ziemiach polskich po połowie X wieku.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ Skierniewice.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i materiałach Muzeum Miasta Zgierza”.

Planowane są dalsze badania osady zagrożonej dewastacją.

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie, - patrz: paleolit

Strzelce-Krzyżanna, st. 56 (GAZ 31), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Szadek, st. 3, gm. Blizanów, woj. kaliskie - patrz: wczesna epoka żelaza

Szczepkowskie Żale, st. 1, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-58/7 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Szczepkowskie Żale, st. 2, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-58/8 - patrz: wczesne 
średniowiecze
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Ściejowice, st. 1, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/135 - patrz: mezolit

ŚWIERKOCIN, st. 1, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie, AZP 28-60/1
cmentarzysko i założenie kultowe kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (V okres epoki •	
brązu - wczesna epoka żelaza)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez prof. dr. hab. Ryszarda F. 
Mazurowskiego (Instytut Archeologii UW). Finansowane przez Instytut Archeologii UW i PSOZ. 
Drugi sezon badań.

Na kulminacji najwyższego wyniesienia morenowego, nad północnym brzegiem jeziora Niskiego, 
w okresie międzywojennym odkryto grób skrzyniowy z popielnicami zawierającymi przepalone kości. 
W trakcie dwóch sezonów badań wykopaliskowych, na powierzchni około 2 ha, odkryto pozostałości 
zniszczonych i wyrabowanych trzech grobów w obstawach kamiennych oraz 17 konstrukcji w postaci 
intencjonalnie ułożonych bruków kamiennych z otoczaków, połupanych głazów narzutowych i płyt 
kamiennych o kształcie owalnym lub subprostokątnym. Wspomniane bruki stanowiły być może 
resztki grobów symbolicznych. W żadnych z powyżej opisanych obiektów nie znaleziono zabytków 
ruchomych. We wschodniej części stanowiska odkryto natomiast pozostałości trzech paralelnych 
ciągów kamieni o długości kilkudziesięciu metrów, które nigdy nie zakłócały układu konstrukcji 
wspomnianych brukowisk i grobów w obstawach. Biorąc pod uwagę powyższą okoliczność, zgodność 
technologiczną konstrukcji tzw. „ciągów” i innych obiektów, należy przypuszczać, że było to jedno 
założenie o funkcji najprawdopodobniej kultowej oraz cmentarzysko z grobami w obstawach.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Światowicie”.
Badania nie będą kontynuowane.

Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 - patrz: paleolit

TARGONIE, st. 5, gm. Regimin, woj. ciechanowskie, AZP 42-62/53
osada kultury łużyckiej z V - VI okresu epoki brązu•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej z późnego okresu przedrzymskiego (fazy A•	 1 – A2) 
i wczesnego okresu wpływów rzymskich
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego •	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego, przeprowadzone przez 
mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego („Ignis” Zakład Naukowo-Edytorski s. c.). Badania finansowane 
przez EuRoPol GAZ S. A. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 5561 m2

.
Stanowisko odkryto w 1989 r., podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ramach 

AZP. W 1994 r. podczas badań powierzchniowych trasy projektowanego gazociągu tranzytowego 
Płw. Jamał - Europa Zachodnia uściślono granice stanowiska. W 1995 r. sporządzono dokumentację 
warstwy kulturowej i 5 jam uszkodzonych przez wykop wykonany w związku z budową wodociągu 
gminnego. W 1997 r. przeprowadzono pierwszą fazę badań wyprzedzających budowę gazociągu 
tranzytowego.

Przerwane w grudniu 1997 r. badania wznowiono w 1998 r. w obrębie tych samych wykopów, miejscami 
jedynie nieznacznie je rozszerzając. 

Łącznie w obydwu sezonach badań odkryto 350 obiektów nieruchomych w postaci jam o zarysach 
w przekroju poziomym najczęściej nieregularnych, rzadziej – owalnych, wymiarach od 14 cm średnicy 
do 270 x 330 cm i zarysach w przekroju pionowym najczęściej nieregularnych. Jamy zagłębione były 
w piasek calcowy na ok. 10 do ok. 80 cm. Wypełniska stanowił piasek o barwie najczęściej brunatnej 
lub brązowej, w różnych odcieniach, lekko shumusowany, czasem z dodatkiem punktów spalenizny 



96

lub przesyconej spalenizną warstwy zalegającej w spągu lub stropie wypełniska. Największe z pośród 
jam (obiekty: 158, 217, 219, 249, 271, 286, 291, 297, 312, 313, 315) o wymiarach wahających się 
od 130 x 270 cm do 230 x 270 cm i 174 x 334 oraz głębokości wahającej się od ok. 20 do ok. 80 cm 
interpretować można jako pozostałości obiektów mieszkalnych o bliżej nieokreślonej konstrukcji 
naziemnej. Większość spośród obiektów najmniejszych o zarysach owalnych w przekroju poziomym 
i nieregularnych lub workowatych w przekroju pionowym to zapewne jamy po słupach. Ich wymiary 
wahają się od 18 x 20 cm do 34 x 46 cm a głębokość od 10 do 45 cm. Występowały one na całym 
badanym obszarze, najczęściej pojedynczo, czasem towarzysząc większym obiektom. Większe 
skupisko jamy te tworzyły jedynie we wschodnim krańcu wykopu 2, gdzie być może znajdował się 
jakiś budynek o konstrukcji słupowej.

Paleniska, czyli jamy o wypełniskach barwy czarnej, przesyconych spalenizną nie są zbyt 
liczne. Jest to niewiele ponad 20 obiektów, przy czym tylko jeden (ob. 68) był ciasno wypełniony 
przepalonymi kamieniami.

Pozostałe obiekty, czyli przeważająca większość, to jamy o trudnej do określenia funkcji zazwyczaj 
określane jako zasobowe lub odpadkowe.

W trzech jamach (obiekty: 88, 149, 178) znaleziono ceramikę kultury przeworskiej. Pozostałe 
zawierały fragmenty naczyń ceramicznych kultury łużyckiej, którym towarzyszyły czasem nieliczne 
zabytki krzemienne, kości zwierzęce, muszle małży i grudki polepy.

Brak ceramiki zdobionej skośnymi lub poziomymi żłobkami, z jednej strony, a obecność ornamentu 
„kalenderberskiego”, fragmentów misy z karbowaną krawędzią oraz ornamentu zachodzących na 
siebie trójkątów z drugiej strony wskazują, że osada kultury łużyckiej założona została nie wcześniej 
niż w początkach V okresu epoki brązu, a misa o miękko facetowanej krawędzi z ob. 99 i misa 
z wgięciem pod krawędzią z ob. 243 potwierdzają wysuniętą w sprawozdaniu z 1997 r. sugestię 
o funkcjonowaniu osady także w VI okresie.

Łącznie podczas badań znaleziono ponad 8000 fragmentów ceramiki (w tym ponad 700 
fragmentów ceramiki nowożytnej i 35 fragmentów ceramiki średniowiecznej), ponad 300 zabytków 
krzemiennych, ok. 200 fragmentów żużla żelaznego, ponad 380 fragmentów kości zwierzęcych 
kilkadziesiąt fragmentów muszli małży, ok. 200 fragmentów przepalonych kości (ob. 69 b) oraz 
monety nowożytne. 

Miejsce przechowywania materiałów i dokumentacji: Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Ciechanowie

Wyniki badań będą opublikowane w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S. A. 
Badania nie będą kontynuowane.

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81 - patrz: paleolit

TRUSKOLASY, st. 8, gm. Wręczyca Wielka, woj. częstochowskie, AZP 85-45
cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez Iwonę Młodkowską-
Przepiórowską (Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Czwarty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 75 m².

W bieżącym sezonie odkryto 14 obiektów archeologicznych (nr 39-52), w tym: 3 groby 
popielnicowe, 1 - bezpopielnicowy, 2 - ciałopalne zniszczone, 1 palenisko i 7 innych obiektów. 
Większość z nich zaopatrzona była w konstrukcje kamienne. We wszystkich jamach grobowych 
odkryto węgiel drzewny. Tylko trzy pochówki wyposażone były w przystawki; w 2 przypadkach 
były to pojedyncze naczynia, natomiast w obiekcie nr 47 wśród kamieni bruku znajdowały się 2 
całe czerpaki i fragmenty 3 dalszych naczyń. Był to także jedyny grób wyposażony w przedmioty 
(zawieszki) brązowe. W większości obiektów znajdowały się wyroby krzemienne. Na uwagę zasługują 
2 obiekty, zawierające w wypełnisku 5 - 6 warstw bruku i węgiel drzewny, a w najwyższych warstwach 
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nieliczne luźne fragmenty ceramiki. Wśród znalezisk luźnych najciekawsza jest gliniana figurka 
przedstawiająca dzika, nawiązująca do podobnych przedstawień z obszaru Polski środkowej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ oraz Muzeum Okręgowym w Częstochowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, „Badaniach 

Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”.
Badania będą Kontynuowane.

TRZCINICA, st. 3, gm. Jasło, woj. krośnieńskie, AZP 109-71/1
osada (młodsza epoka brązu lub wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w 1998 roku przez mgr. Jana Gancarskiego 
(Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli) w okresie od 10 do 23 września. Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 183,75 m.

Badania były pierwszymi pracami wykopaliskowymi na tym stanowisku. Ogółem założono 4 
wykopy sondażowe. W wykopie II odkryto niewielki obiekt kolisty w zarysie i trapezowaty w profilu. 
W wypełnisku znaleziono tylko kilka fragmentów naczyń. W wykopie IV odsłonięto kolistą jamę 
o średnicy 120 cm, sięgającą do gł. 75 cm. W trakcie eksploracji wydobyto z niej kilkadziesiąt 
fragmentów ceramiki, bryłki polepy oraz fragmenty ciężarku tkackiego. 

Ogółem pozyskano 250 fragmentów naczyń, 14 wyrobów z radiolarytu i rogowców, 3 fragmenty 
żaren i bryłki polepy. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowe w Krośnie.
Badania nie będą kontynuowane.

Tur Dolny-Busina, st. 3, gm. Michałów, AZP 92-61/48 - patrz: wczesna epoka brązu

Tyszowce, st. 3, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 90-92/20 - patrz: wczesna epoka brązu

WAPNIARNIA, st. 129, gm. Trzcianka, woj. pilskie, AZP 38-24/74
śla•	 dy osadnictwa z okresu neolitu
osada kultury łużyckiej•	
ślady osadnictwa kultury jastorfskiej•	
osada kultu•	 ry przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez Henryka Machajewskiego. 
Finansowane przez PSOZ i Urząd Gminy w Trzciance. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 404 m².

Stanowisko położone jest na terasie nadzalewowej w pradolinie Noteci. Zarejestrowano łącznie 
225 obiektów, stanowiących pozostałości po osadnictwie ludności czterech kultur: neolit, kultura 
łużycka, kultura jastorfska (?), kultura przeworska. Obiekty: 

osada neolityczna - l jama wypełniona gładzonymi kamieniami i krzemieniami; 1. 
osada kultury łużyckiej - 53 obiekty, w tym 35 jam posłupowych, l ziemianka, 9 palenisk, 7 2. 
jam, l piec gospodarczy oraz 1130 fragmentów ceramiki; 
osada z młodszego okresu przedrzymskiego (kultura jastorfska?) - 3 obiekty w tym 2 jamy 3. 
posłupowe, l palenisko oraz 28 fragmentów ceramiki; 
osada ludności z późnego okresu rzymskiego - 59 obiektów, w tym 36 jam posłupowych, 5 4. 
palenisk, l ziemianka, l dom słupowy, 17 jam oraz 1784 fragmenty ceramiki. Uwagę zwraca 
ziemianka o powierzchni 10 m² z bogatą zawartością naczyń ceramicznych i metalowych detali 
stroju oraz budynek słupowy o powierzchni około 30 m².

Na podstawie chronologii naczyń lepionych ręcznie i wykonanych na kole oraz żelaznej zapinki 
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typu A VI 158 okres funkcjonowania osady datuje się na fazę Clb - C2 późnego okresu rzymskiego. 
Wstępnie określa się, że odkryto prawdopodobnie centralne fragmenty gęsto zabudowanej osady 
ludności kultury łużyckiej i z późnego okresu rzymskiego. Pozostałości po osadnictwie z młodszego 
okresu przedrzymskiego to zjawiska śladowe.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie prahistorii UAM w Poznaniu, kopia 
w PSOZ.

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Studia Gothica”.
Badania będą kontynuowane.

Wąsowo, stan. 29, gm. Kuślin, woj. poznańskie, AZP 53-21/69 - patrz: mezolit

WÓJTOWA WIEŚ, st. 72, woj. opolskie, AZP 90-37/3
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki)•	
osada wczesnośredniowieczna (XII-XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 kwietnia do 19 czerwca 
przez mgr. E. Holca (Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). Finansowane przez Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 70 
arów.

Stanowisko odkryte zostało podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych przez E. 
Tomczak w 1972 roku.

Pod warstwą humusu, który został usunięty przy pomocy spychacza wystąpiło 70 obiektów 
osadniczych: 67 ludności kultury łużyckiej i 3 z wczesnego średniowiecza.

Wśród obiektów kultury łużyckiej wydzielono: 2 paleniska z obudową kamienną (obiekt: 2, 3), 
dużą jamę odpadkową (obiekt 9), l jamę zasobową (obiekt 46). Pozostałe to różnej wielkości koliste 
lub owalne, rzadziej prostokątne, w przekroju najczęściej nieckowate jamy o trudnej do określenia 
funkcji. Dwa obiekty: 38 i 62 o powierzchni 8,20 i 9,24 m2 można z dużym prawdopodobieństwem 
uznać za pozostałości budynków zagłębionych do około 0,40 m. Na obrzeżach obiektu 38 uchwycono 
3 płytkie zagłębienia próchniczne - być może ślady po słupach?. Wypełnisko większości jam było dość 
jednolite; stanowiła je brunatna próchnica z większą lub mniejszą domieszką piasku, w nielicznych 
przypadkach również spalenizny.

Z obiektów kultury łużyckiej wyeksplorowano łącznie 4372 fragmenty naczyń, kilkadziesiąt 
kawałków polepy, kości zwierzęce, krzemienie i muszle małży rzecznych. W obiekcie 11 wystąpiło 
9 uszkodzonych i kilkanaście fragmentów ciężarków tkackich kształtu stożkowatego o owalnej 
podstawie, na której zachowały się ślady osnowy w postaci płytkich rowków. Z obiektu 42 pochodzi 
dobrze zachowane szydło kościane o długości 8,4 cm. W obiekcie 16 odkryto fragment kamienia 
szlifierskiego, a w obiektach: 41 i 65 fragmenty trzech osełek. W obiekcie 65 wystąpił fragment 
łyżeczki glinianej.

Na podstawie analizy materiału ceramicznego osadę w Wójtowej Wsi można datować na V okres 
epoki brązu i okres halsztacki.

Poza jamami ludności kultury łużyckiej wystąpiły 3 obiekty (nr: l, 28, 29) z ceramiką 
wczesnośredniowieczną. Były to jamy różnej wielkości, w rzucie poziomym kształtu owalnego, 
kolistego i nieregularnego, w przekroju nieregularnego i nieckowatego, o trudnej do określenia 
funkcji. Wypełnisko dwóch pierwszych stanowiła próchnica z domieszką mniejszej lub większej 
ilości spalenizny, zaś w obiekcie 29 - piasek ze spalenizną.

Z obiektów wczesnośredniowiecznych wyeksplorowano 91 fragmentów naczyń, głównie ganków, 
z których część zdobiona jest dookolnymi żłobkami, pojedynczą i wielokrotną linią falistą wykonaną 
grzebykiem, płytkimi żłobkami i nacięciami paznokciowymi.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Opolskim Roczniku Muzealnym”.
Badania nie będą kontynuowane.
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Zawyki, st. 35, gm. Suraż, woj. białostockie, AZP 42-85/74 - patrz: wczesne średniowiecze

ZBROJEWSKO, st. 3, gm. Lipiec, woj. częstochowskie
cmentarzysko birytualne grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej (V okres epoki •	
brązu)

Archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone przez prof. dr hab. Marka Gedla 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Przebadano powierzchnię 250 m².

Odkryto 27 nowych obiektów archeologicznych (ary 1304-1329). Dokończono też badanie 
grobów 1295 i 1302, rozpoczęte w 1997 roku.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 58-64.

Zielona Góra, st. 18, wyk. VII, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 62-14/31 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Żabienko, st. 11 (GAZ 345), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Żegotki, st. 4, gm. Strzelno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Żegotki, st. 5 (GAZ 376), gm. Strzelno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Żuławka Mała, st. 1, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/80 - patrz: neolit
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48BEPOKA ŻELAZA
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16BWCZESNA EPOKA ŻELAZA

Babicha, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71/23 - patrz: neolit

17BBachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16 - patrz: wczesne średniowiecze

18BBARŁOŻNO, st. 16, gm. Skórcz, woj. gdańskie, AZP 23-44
ślady osadnictwa neolitycznego •	
osada z przełomu wczesnej epo•	 ki żelaza i okresu lateńskiego
ślady osadnictwa średniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Olgierda Felczaka (Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku) z udziałem mgr. Mariana Kochanowskiego i mgr Zdzisławy Ratajczyk. Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko nr 16 w Barłożnie znajduje się w obrębie przyszłego pasa autostrady A-1 i posiada 
nr 122 według numeracji autostradowej. Pod względem zajmowanej powierzchni jest to dotychczas 
największe stanowisko znane z terenu Barłożna i najbliższej okolicy. 

Biorąc pod uwagę sytuację fizjograficzną, należy zaznaczyć, iż znajduje się ono w południowej 
części Pojezierza Starogardzkiego i położone jest ok. 1,5 km na południowy wschód od centrum wsi 
Barłożno. Bezpośredni teren stanowiska mieści się w obrębie falistej równiny dennej i rozlokowany jest 
na południowym stoku łagodnego wyniesienia. Z uwagi na historię geologiczną należy obszar osady 
łączyć ze stadiałem pomorskim zlodowacenia bałtyckiego. Warstwę powierzchniową omawianego 
terenu, tworzy gleba brunatna próchniczna określana jako pseudobielicowa - bardzo żyzna o dużej 
zawartości próchnicy. Warstwa gleby zalega bezpośrednio na skale macierzystej czyli glinie żółtawo-
rdzawej, brunatnej, miejscami mniej lub bardziej piaszczystej. Warunki hydrograficzne są korzystne, 
ponieważ blisko osady, znajduje się zagłębienie bezodpływowe tzw. „oczko” a około 500 m na 
południe od niej płynie rzeczka Janka, będąca dopływem Wierzycy.

Badania wykopaliskowe prowadzone przez Muzeum Archeologiczne koncentrowały się 
w północnej części stanowiska. Na przestrzeni 90 arów zarejestrowano łącznie 145 obiektów 
nieruchomych, które były pozostałościami po osadnictwie pradziejowym. Omawiając układ 
stratygraficzny, trzeba dodać, że zdecydowana większość obiektów znajdowała się pod 30-40 
centymetrową warstwą orną i zalegała w spoistej glinie zwałowej. Około 70 % obiektów zachowało 
się w formie szczątkowej - głównie partie dolne przyspągowe.

Analiza artefaktów, pozyskanych z obiektów, oraz z warstw kulturowych, pozwoliła wydzielić 
jeden dominujący horyzont osadniczy na terenie stanowiska 16. Wstępnie należy go łączyć z osadą 
datowaną na przełom wczesnej epoki żelaza i okresu lateńskiego. Ponadto zarejestrowano nieliczne 
ślady osadnictwa z neolitu i średniowiecza w postaci luźnych fragmentów ceramiki.

Podstawowe obiekty odkryte w tej części osady to: jamy odpadowe, zasobowe oraz paleniska 
i piece. Powierzchnia jam wynosiła od około 50 do 300 cm2. Miąższość dochodziła od 20 do 70 cm 
w niektórych przypadkach. Na szczególną uwagę zasługują dwa piece, które posiadały częściowo 
zachowane komory wykonane z ociosanych kamieni. Zauważalny był brak bardziej stabilnej 
zabudowy w postaci domostw mieszkalnych słupowych, co może sugerować bardziej sezonowy 
charakter osady.

Wśród pozyskanych artefaktów dominowały fragmenty naczyń. Mimo znacznego rozdrobnienia 
materiału ceramicznego, wydzielono takie formy jak: duże naczynia zasobowe ze schropowaconą 
powierzchnią oraz plastyczną listwą zdobioną ukośnymi nacięciami, amfory, dzbanki i kubki.

Badania będą kontynuowane.
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BEZRZECZE, gm. Dobra Szczecińska, woj. szczecińskie
osada kultury łużyckiej – okres halsztacki•	

Interwencyjne badania archeologiczne, przeprowadzone, generalnie w dwóch etapach w okresie 
od kwietnia do czerwca, przez mgr. Eugeniusza Wilgockiego.

Zadokumentowane warstwy I w sondażach 1 i 2 wytworzone zostały w okresie współczesnym 
a znajdująca się pod nią warstwa II jest pierwotną warstwą użytkową z okresu istnienia osady kultury 
łużyckiej.

Warstwy I i II z sondaży 3-6 są warstwami współczesnymi (nowożytnymi).
Warstwa III z tych sondaży to warstwa użytkowa z okresu trwania osady kultury łużyckiej.
Zarejestrowane obiekty zachowane są wręcz fragmentarycznie i określenie ich funkcji jest 

prawdopodobne.
Uzyskany mocno pofałdowany materiał ruchomy pozwala generalnie wydatować go na okres 

halsztacki C-D, z pewną sugestią do przesunięcia jego początków na schyłek V okresu epoki brązu.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Błażejowice Dolne, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1- patrz: środkowa i późna 
epoka brązu

Brodno, st. 1, gm. Środa Śląska, woj. dolnośląskie, AZP 77-24/10- patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Brody Pomorskie, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/52 - patrz: neolit

Chabsko, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/- - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

CHARŁUPIA MAŁA-OSMOLIN, st. 5, gm. Sieradz, woj. sieradzkie, AZP 69-44/22 
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i wczesnego okresu •	
lateńskiego

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Piotra Kurowicza 
(Muzeum Okręgowe w Sieradzu). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań.

Cmentarzysko położone jest na piaszczystej wydmie, obecnie porośniętej około pięćdziesięcioletnim 
lasem. Znajduje się pomiędzy rzeką Myją i podmokłymi łąkami, w odległości około 50 m od drogi 
z Sieradza do Warty.

Badania ratownicze skoncentrowane były na obszarze, gdzie stanowisko zniszczone jest przez 
wkopy rabunkowe. W wyniku tegorocznych badań przebadano powierzchnię 212 m² cmentarzyska, 
odkrywając 23 groby ciałopalne (54-76). Wśród nich wyróżniono: 12 grobów popielnicowych, l0 
jamowych i 2 uznane za zniszczone.

Groby jamowe wyposażone były ubogo tylko we fragmenty ceramiki mocno rozdrobnionej, 
pochodzącej od kilku do kilkunastu naczyń. Popielnicowe groby charakteryzowały się bogatszym 
wyposażeniem. Zazwyczaj przystawki w postaci miniaturowych naczyń i czerpaków składano na 
przepalonych kościach wewnątrz popielnicy. Ozdoby wykonane z brązu i żelaza, często zniszczone, 
znajdowano w dolnej części naczynia wśród kości. Odkryto kilka szpil: z łabędzią szyjką oraz 
zakończone kulistą główką. Pozostałe przedmioty metalowe to: fragmenty naszyjników, bransolet 
i spiralnych ozdób. W grobie 68 znaleziono maleńki paciorek gliniany. Ceramika zdobiona jest 
głębokim rytem charakterystycznym dla grupy wschodniowielkopolskiej kultury łużyckiej.
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Sieradzkim Roczniku Muzealnym”.
Stanowisko wymaga dalszych badań ratowniczych.

Daniłowo Małe, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12- patrz: wczesne średniowiecze

Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie, st. 2, 3, 4, gm. loco, woj. katowickie- patrz: mezolit

DĄBRÓWKA, st. 4, gm. Czerwonka, woj. ostrołęckie, AZP 42–68/26
ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego, przeprowadzone w lipcu 
przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 
Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. Przebadano powierzchnię 845 m2

.
Stanowisko odkryto w 1994r. podczas badań powierzchniowych, przeprowadzonych na trasie 

projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia.
W wykopie założonym na osi gazociągu, bezpośrednio pod warstwą humusu, natrafiono na 10 

obiektów w postaci jam zagłębionych w warstwę calcowego piasku. Jamy miały zarys nieregularny 
o wymiarach od 18 cm średnicy do 100 x 174 cm i piaszczyste wypełniska zawierające spaleniznę 
i węgiel drzewny. Jamy nie zawierały zabytków z wyjątkiem obiektu nr 8, gdzie znaleziono 1 fragment 
ceramiki starożytnej.

Pozostałe zabytki tj. 11 fragmentów ceramiki starożytnej, 2 fragmenty polepy i 2 narzędzia 
krzemienne znaleziono na powierzchni wykopu lub w humusie.

Fragmenty ceramiki są zbyt mało charakterystyczne aby jednoznacznie przypisać je określonej 
kulturze. Cechy technologiczne wskazują, że materiały te datować należy na wczesny okres epoki 
żelaza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ostrołęce.
Wyniki badań opublikowane zostaną w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S.A. 
Badania nie będą kontynuowane.

DOBRYSZYCE, st. 1, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 79-51/1
cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone 22 października przez mgr Bożenę 
Błaszczyk (Muzeum Regionalne w Radomsku). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Radomsku. 
Drugi sezon badań. Przebadano jeden obiekt.

Badania przeprowadzono w związku z informacją mieszkańca Dobryszyc o odsłonięciu w piaśnicy 
grobu skrzynkowego.

Odsłonięto kolistą konstrukcję kamienną nakrytą płaskim kamieniem. Wewnątrz, na głębokości 
43 cm, natrafiono na zniszczoną popielnicę nakrytą pokruszoną misą. Obok znajdował się czerniony, 
ornamentowany dzban oraz mały dzbanuszek włożony do miseczki. Pochówek wraz z przystawkami 
ustawiony był na płaskim kamieniu na głębokości 54 cm od powierzchni. Analiza antropologiczna 
wskazała jedynie na dorosły wiek pochowanego osobnika.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Radomsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: 
B. Błaszczyk „Sprawozdania z badań ratowniczych na terenie cmentarzyska kultury pomorskiej 

z okresu lateńskiego w Dobryszycach, st. 1, przeprowadzonych 22 października” (maszynopis 
w WUOZ w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim).
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J. Ziętek, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, „Sprawozdania z badań ratowniczych na 
terenie cmentarzyska kultury pomorskiej z okresu lateńskiego w Dobryszycach, st. 1, pow. Radomsko, 
woj. łódzkie”, t. V, s. 135-145.

Badania będą kontynuowane.

Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

Dziwiszewo, st. l, gm. Giżycko, woj. suwalskie, AZP 18-72/-- patrz: środkowa i późna epoka brązu

Giebułtów, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. kieleckie, AZP 95-59- patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Gnojno, st. III, gm. Konstantynów, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/40- patrz: wczesne 
średniowiecze

GOCKOWICE, st. 1, gm. Chojnice, woj. bydgoskie
cmentarzysko kultury pomorskiej, faza wielkowiejska (okres halsztacki) •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Macieja Trzcińskiego. Finansowane 
przez Uniwersytet Łódzki. Stanowisko badane od 1994 roku. Przebadano dwa wykopy o łącznej 
powierzchni 112,5 m².

Stanowisko w Gockowicach położone jest na terenie gospodar stwa i przylegającego do niego 
od północy i wschodu pola ornego, należącego do J. Woźniczki. Teren stanowiska to płaszczyzna 
rozciągająca się na północny zachód od Jezior Grochowskiego i Gockowickiego, leżących wzdłuż 
linii północ-południe. 

W poprzednich sezonach odkryto 23 groby popielnicowe; cześć z nich to tzw. groby 
z obwarowaniem kamiennym - zawierały od l do 3 pochów ków oraz przystawki.

Tegoroczne badania skoncentrowano we wschodniej części cmentarzyska.
Celem badań było uchwycenie południowej i wschodniej granicy cmentarzyska. Odkryto jeden 

grób z obwarowaniem kamiennym oraz niewielką jamę z przepaloną ziemią i fragmentami ceramiki. 
W grobie usytuowanym po linii północ-południe znajdowała się popielnica, dwustożkowate naczynie 
z minimalnie wychyloną krawędzią, zdobione na największej wydętości brzuśca ornamentem 
pseudopaznokciowym. Poza tym fragmentarycznie zachowana misa o lekko wychylonym wylewie 
z uszkiem oraz przystawka- dzbanuszek o taśmowatym uszku.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Stacji Archeologicznej Uniwersytetu Łódzkiego 
w Białych Błotach.

Przewiduje się kontynuację badań.

19BGRODNO, st. 6, gm. Chełmża. woj. toruńskie, AZP 37-44/15
osiedle obronne kultury łużyckiej (Ha C) •	
osada otwarta z wczesnego średniowiecza (X/XI - XII w.) •	
osada późnośredniowieczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jacka Gackowskiego przy współudziale mgr. 
Wojciecha Szulty. Prace terenowe finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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Stanowisko 6 w Grodnie jest położone na półwyspie przy zachodnim brzegu Jeziora  
Grodzieńskiego, około 500 m. na południe od zabudowań miejscowości Grodno i około 200 metrów 
na wschód od drogi prowadzącej z Mirakowa do Grodna.

Obiekt został odkryty przez Z. Bagniewskiego w roku 1977 podczas prospekcji powierzchniowej 
okolic Chełmży. Wówczas dokonano wstępnej kwalifikacji kulturowo-chronologicznej stanowiska, 
uznając je za relikt grodziska z czasów kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Późniejsze, 
weryfikacyjne prace sondażowe W. Chudziaka i J. Gackowskiego, przeprowadzone tu w 1988 roku, 
dostarczyły danych o wyłącznie pradziejowej metryce osiedla obronnego, zaś materiały średniowieczne 
miałyby pochodzić -według autorów weryfikacji - z czasów funkcjonowania osady otwartej.

Tegoroczne odsłonięcia realizowano w trzech rejonach stanowiska.
Kontynuowano prace eksploracyjne w obrębie wykopu nr 1/97-98. Konieczność taka wynikała 

z wyjątkowo głębokiego zalegania nawarstwień kulturowych w tej części osiedla, bowiem dochodziły 
tu do blisko 4 metrów. Dopiero na takiej głębokości odsłonięto najwcześniejsze pozostałości 
osady łużyckiej, zachowane w postaci spalonych elementów drewnianej zabudowy leżących 
na silnie zgniecionym pokładzie torfu. Wydobyty materiał zabytkowy pozwolił na dość jasne 
przyporządkowanie wszystkich tutejszych nawarstwień pochodzenia antropogenicznego do okresu 
halsztackiego. Z wykopu nr 1/97-98, oprócz ułamków naczyń ceramicznych i kości, pochodzą liczne 
fragmenty glinianych form odlewniczych do wyrobu z brązu przedmiotów obręczowych, tygielek 
ceramiczny, narzędzia z poroża i kości (przekłuwacze, oprawki), ciężarki tkackie, przęśliki stożkowate 
i krążkowate.

W wykopie nr 4/98 o wymiarach 4,0 x 4,0 metra odsłonięto, oprócz luźno leżących drągowin 
i gałęzi, kolejne elementy ciągu palisadowego, wykonane z dartego drewna dębowego. Ich silne 
odchylenie w kierunku wód jeziornych może być efektem przygniecenia nadsypywanymi w nieco 
późniejszych czasach masami ziemi obwałowań obronnych młodszych faz „łużyckich” osiedla. 
O konieczności prowadzenia takich prac ziemnych (mających na celu podniesienie powierzchni 
użytkowej osiedla) zaświadczają liczne i wyraźne w przekrojach tego wykopu laminy piasków 
jeziornych i osady biogeniczne pochodzenia limnicznego. Pośród wydobytych tu rozmaitych 
przedmiotów zabytkowych uwagę zwracają fragmenty amfor gruszkowatych typu A wg systematyki 
J. Chudziakowej (1974) oraz mis o przypłaszczonych i zdobionych brzegach typu D wedle tej samej 
pozycji.

Z wykopu podwodnego nr 1/98 o wymiarach 2,0 x 2,0 m pochodzą ułamki naczyń nowożytnych, 
średniowiecznych i pradziejowych. Pozyskany stąd materiał kostny to głównie duże fragmenty kości 
końskich.

Z wierzchnich nawarstwień wykopu nr 4/98 wydobyto też dość liczne przedmioty zabytkowe 
z okresu średniowiecza. Uwagę zwracają tu, oprócz ułamków naczyń ceramicznych, tak wczesno- 
jak i późnośredniowiecznych, fragmenty kilku prażnic oraz żelazne „raki” do chodzenia po lodzie 
a także nożyki.

Badania archeologiczne na stanowisku 6 w Grodnie będą kontynuowane.

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6- patrz: wczesna epoka brązu

23BGUTKOWO, st. 3, gm. Siemiątkowo, woj. ciechanowskie, AZP 44-57/1 i 44-58/6
osada kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza•	
osada kultury pomorskiej ze schyłku epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(„Ignis” Zakład Naukowo-Edytorski s. c.). Badania finansował EuRoPol GAZ S.A. Drugi sezon 
badań. 

Przebadano powierzchnię 2340 m2
.
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Stanowisko odkryto w 1994r., podczas badań powierzchniowych, przeprowadzonych na terasie 
projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia. Wyprzedzające inwestycję, 
ratownicze badania wykopaliskowe rozpoczęto w 1997 r.

Badania w 1998 r. stanowiły kontynuację prac rozpoczętych w 1997 r. Po odhumusowaniu terenu 
w związku z rozpoczętą inwestycją okazało się, że materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń 
starożytnych występuje, z pewnymi przerwami, na przestrzeni ok. 160 m na zachód od wykopu 
z 1997 r., szczególnie zaś licznie między 120 a 160 metrem. Ostatecznie eksploracją objęto odcinek 
180 m, w pasie szerokości 13 m.

W obrębie badanego obszaru wyróżniły się dwie strefy zlokalizowane na jego przeciwległych 
krańcach i rozdzielone obszarem pozbawionym zabytków. 

W pierwszej (wschodniej), przyległej do wykopu z 1997 r., na odcinku 55 m, pod humusem, 
zalegała warstwa jasnobrązowego i brązowego piasku o miąższości 10 – 24 cm. W warstwie tej 
znaleziono ponad 300 fragmentów ceramiki nowożytnej, ok. 1200 fragmentów ceramiki starożytnej, 
11 zabytków krzemiennych i 1 fragment przedmiotu żelaznego. 

Pod warstwą tą natrafiono na 8 jam (obiekty nr 16 – 23) o nieregularnych zarysach i wymiarach 
wahających się od 80 cm średnicy do 140 x 200 cm i głębokości od 15 do 34 cm. Wypełniska jam 
stanowił głównie piasek szarobrązowy, ciemnoszarobrązowy i czarny, czasem z dodatkiem spalenizny. 
W 7 obiektach znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki starożytnej. 

W drugiej strefie (zachodniej), pod warstwą humusu zalegała warstwa ciemnoszarego, ilastego 
piasku o miąższości 15-50 cm, w której znaleziono ok. 1100 fragmentów ceramiki starożytnej i 1 
krzemień. Pod omawianą warstwą natrafiono jedynie na dwa obiekty (nr 24, 28) podczas gdy pozostałe 
(nr 25-27, 29-32) odkryto na jej wschodnim obrzeżu. 

Wszystkie obiekty miały postać jam o owalnych lub nieregularnych zarysach i wymiarach, 
wahających się od 26 cm średnicy do 100 cm na 290 cm, zagłębionych na 16-38 cm w warstwę 
calcowego piasku. Wypełniska obiektów stanowi najczęściej piasek o barwie czarnej, czarnobrunatnej 
lub szarobrunatnej. Tylko w 5 obiektach spośród 9 odkrytych w omawianej strefie znaleziono zabytki 
w postaci nielicznych fragmentów ceramiki starożytnej. 

Przeważającą część odkrytej podczas badań tegorocznych ceramiki starożytnej przypisać należy 
kulturze łużyckiej i datować na schyłek epoki brązu i początek epoki żelaza. Część spośród tych 
materiałów posiada jednak cechy, pozwalające łączyć je z kulturą pomorską.

Wyniki badań prowadzonych w latach 1997 i 1998 na st. 3 w Gutkowie dowodzą istnienia w tym 
miejscu dość rozległej osady kultury łużyckiej i prawdopodobnie kultury pomorskiej. Centrum osady 
znajduje się na południe od objętego badaniami obszaru.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Ciechanowie.
Wyniki badań będą opublikowane w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S.A.
Badania nie będą kontynuowane.

HORODYSZCZE-KOLONIA, st. 16, gm. Chełm, woj. chełmskie, AZP 79-89/139
cmentarzysko kultury pomorskiej z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego•	

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 10 marca, przez mgr. 
Wojciecha Mazurka i mgr. Wojciecha Ratajczyka. Finansowane przez Urząd Gminy Chełm i PSOZ. 
Pierwszy sezon badań.

Cmentarzysko praktycznie w całości zniszczone, zachowane relikty grobu 1 - pierwotnie 
kamiennego, skrzynkowego; zarejestrowane w obrębie warstwy ornej i tuż pod nią koncentracje 
kamieni stanowią najpierw relikty grobów, w pobliżu tych kamieni natrafiono na przepalone kości 
ludzkie; z grobu 1 pozyskano kubek i talerz-placek (rekonstrukcja), obok grobu znaleziono brązowy 
guz.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Chełmskim.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski”.
Badania będą kontynuowane.
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Hrebenne, st. 34, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/78 - patrz: wczesna epoka brązu

Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96/58 - patrz: wczesna epoka brązu

Jankowo Dolne, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/146 - patrz: późne 
średniowiecze

Jartypory, st. 2, gm. Liw, woj. siedleckie, AZP 53-76 - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

Kałdus, st. l, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/1 - patrz: wczesne średniowiecze

Kałdus, st. 3, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/3 - patrz: wczesne średniowiecze

KARSZNICE MAŁE, st. 1, gm. Chąśno, woj. skierniewickie, AZP 57-55/27
cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania, przeprowadzone w dniach od 10 sierpnia do 9 września przez mgr. Jacka 
Błaszczyka (Pracownia Dokumentacji Zabytków w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Przebadano 
powierzchnię 280 m².

Odkryto 9 grobów kultury pomorskiej (nr 1-9) oraz 7 jam osadniczych (nr 1-7).
Groby kultury pomorskiej w większości były bardzo zniszczone. Natrafiono na 5 grobów 

kloszowych, 3 groby skrzynkowe - w tym dwa wielopochówkowe. Stan jednego z odkrytych grobów 
z odkrytych grobów uniemożliwiał określenie formy pochówku.

Niewątpliwie najciekawszym był grób nr 8. Bruk nakrywający skrzynię kamienną miał wymiary 
ok. 300 x 250 cm. Zachodnia część bruku była zniszczona. Komora grobowa zbudowana była z dużych 
płaskich kamieni. Od strony wschodniej komorę zamykała płyta kamienna dodatkowo umocniona od 
zewnątrz dużymi kamieniami polnymi. Kamienie te zalegały w warstwie piasku o szarej barwie. 
Piasek był wyraźnie przemieszany z humsem co może świadczyć o wielokrotnym otwieraniu komory 
grobowej. W skrzyni znajdowało się 20 popielnic (14 zachowanych w całości i 6 zniszczonych) 
oraz kilka przystawek (misy i małe kubki). Wszystkie zachowane w całości popielnice nakryte były 
misami.

Pomiędzy grobami natrafiono również na 7 jam. Znajdujący się w nich materiał zabytkowy 
uzasadnia przypuszczenie, że miały one związek z cmentarzyskiem jednak określenie ich funkcji nie 
jest możliwe.

Odkryte obiekty datować można na schyłek okresu halsztackiego lub na wczesny okres lateński.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”
Badania będą kontynuowane.

KLISZÓW, st. 3, gm. woj. rzeszowskie, AZP 95-70/24
ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego•	
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
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osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)•	
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 28 lipca przez dr. hab. Sylwestra 

Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 600 m².

Z ogólnej liczby 1895 fragmentów ceramiki i 70 wytworów krzemiennych, jedynie niewielką 
część możemy przyporządkować okresowi paleolitu schyłkowego, mezolitu i neolitu. Wskazuje to na 
raczej epizodyczne zasiedlanie omawianego stanowiska w tym czasie. Dopiero ludność przypisywana 
szeroko rozumianej kulturze łużyckiej założyła tu trwałą osadę, choć funkcjonującą przez niezbyt 
długi czas. Właśnie z tą fazą osadnictwa łączyć należy 36 odkrytych obiektów. Były to niewiele 
różniące się między sobą owalne lub okrągłe jamy zapewne o przeznaczeniu gospodarczym i być 
może części obiektów mieszkalnych. Wypełniska zawierały znikomą ilość materiału zabytkowego. 
Pod tym względem wyróżniają się jedynie obiekty nr 11 i 35 skąd wydobyto odpowiednio 362 i 170 
fragmentów ceramiki, co stanowi 65% zbioru z całego stanowiska.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”. Badania nie będą kontynuowane.

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KONARZEWO, st. 62, gm. Dopiewo, woj. poznańskie, AZP 53-26/222
osada kultury łużyckiej (okres halsztacki, fazy C-D)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 10 października do 23 
listopada przez mgr. mgr. Tomasza Skorupkę, Ryszarda Pietrzaka (Centrum Badań Archeologicznych 
przy FUAM). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 97 arów.

Podczas badań wykopaliskowych zarejestrowano łącznie 39 obiektów. W aspekcie przestrzennym 
odkryte obiekty posiadają charakter rozproszony, z wyjątkiem dwóch wyraźnych skupisk 
zlokalizowanych we wschodniej i zachodniej części stanowiska. Zarejestrowano 28 jam o charakterze 
gospodarczym, 2 paleniska, l półziemiankę, bruki kamienne o bliżej nieokreślonej funkcji oraz 
dołki posłupowe. Materiał pozyskany z obiektów ogranicza się wyłącznie do ułamków naczyń 
glinianych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Poznańskim Towarzystwie Prehistorycznym.
Badania nie będą kontynuowane.

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, st. 18, gm. loco, woj. łódzkie
osada kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza•	
cmentarzysko kultury pomorsko-podkloszowej ze schyłku okresu halsztackiego i początków •	
okresu lateńskiego

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 14 sierpnia, przez mgr. 
Błażeja Muzolfa (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. 
Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 8,5 ara.

Kontynuacja prac ratowniczych rozpoczętych w 1996 roku. W trakcie prac pozyskano materiały 
z trzech grobów podkloszowych. W tym jeden cały podkloszowy z popielnicą, jeden silnie zgnieciony 
popielnicowy oraz trzeci z obstawą kamienną (skrzynkowy?) z kloszem i popielnicą. Oprócz grobów 
wyeksplorowano 90 obiektów w postaci jam, palenisk i dołków posłupowych z osady kultury łużyckiej. 
Pozyskano znaczną liczbę fragmentów ceramiki, kamienie żaren miechowych i rozcieracze. Odpadki 
krzemienne były reprezentowane nielicznie.
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi”.

Badania będą kontynuowane.

Koźniewice, st. 1, gm. Kamieńsk, woj. piotrkowskie, AZP 78-52/57- patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

KOŹNIEWICE, st. 2, gm. Kamieńsk, woj. piotrkowskie, AZP 78-52/58
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu (?) •	
osada kultury łużyckiej lub/i pomorskiej z późnego okresu halsztackiego i początków okresu •	
lateńskiego
pochówek kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego (domniemany)•	
pochówek szkieletowy bez wyposażenia (czasy historyczne lub wczesna epoka brązu)•	

Badania zabezpieczające, przeprowadzone w lipcu, przez mgr. mgr. Mirosława Szukałę i Jacka 
Ziętka („Archeograf” Paweł Zawilski). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Chronologia określona na podstawie ceramiki. Określenie funkcji i datowanie robocze.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Badania będą kontynuowane w wypadku zagrożenia stanowiska.

Kraczkowa, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-78/1 - patrz: neolit

Kraków-Bieżanów, st. 30, woj. krakowskie, AZO 103-57/41 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Kraków -Kurdwanów, st.12, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 104-56/9 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Kraków -Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6 - patrz: 
wczesne średniowiecze

KRUPY, st. 1, gm. Michów, woj. lubelskie
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (okres halsztacki C-D)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Walerię Misiewicz 
(Muzeum Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 166,5 m².

Stanowisko zlokalizowane jest na niewielkim wzniesieniu obok kopalni piasku, która częściowo 
je zniszczyła. Na cmentarzysku wystąpiły dwa typy pochówków. 

W zachodniej partii odkryto trzy groby o konstrukcji drewnianej. Tworzyły je duże skrzynie 
o wymiarach około 4 x 2,5 m, wykonane z grubych, spalonych bali. Przykrywały one przepalone 
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kości ludzkie, ułożone pierwotnie w organicznych pojemnikach oraz wyposażenie w postaci naczyń, 
ustawionych często do góry dnem. W grobie nr 2 dwa naczynia służyły jako popielnice. Na wschód 
od tych grobów odsłonięto trzy konstrukcje kamienne. Dwie z nich ustawiono z dużych płyt, 
uzyskanych z odbicia tafli z wielkich kamieni, wbitych pionowo w piasek. W środku kręgów nie 
było materiałów zabytkowych natomiast w ich pobliżu znajdowały się skupiska przepalonych kości 
ludzkich i naczynie (popielnica z prochami). Na jednym ze skupisk kości leżały fragmenty ozdób 
brązowych i jedna cała zawieszka gwoździowata. Trzecia konstrukcja ułożona była z otoczaków 
średniej wielkości, w kształcie owalu. Wewnątrz kamieni ułożony był fragment naczynia, na którym 
leżał kubek. Na zewnątrz konstrukcji od zachodu znajdowała się misa a od wschodu skupisko kości.

Analiza materiału ceramicznego wskazuje na przynależność stanowiska do schyłkowej fazy 
kultury łużyckiej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Lubelskim w Lublinie.
Wyniki zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”.
Badania będą kontynuowane.

KULICE, st. 7, gm. Pelplin, woj. gdańskie
cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Mirosława 
Fudzińskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 180 m.

Odkryto dwa zniszczone obiekty, prawdopodobnie groby skrzynkowe i wewnątrz nich fragmenty 
ceramiki.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomerania Antiqua”.
Badania nie będą kontynuowane.

LESZCZANY, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91/-
kultura pucharów lejkowatych (neolit)•	
kultura trzciniecka (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	
osada z młodszego okresu przedrzymskiego (materiały typu Werbkowice)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 lipca do 14 sierpnia przez 
mgr. Wojciecha Mazurka (SUB TERRA - Badania Archeologiczne). Finansowane przez PSOZ. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 270 m².

Pod humusem zalega warstwa kulturowa o miąższości miejscami do 30 cm. Można ją podzielić na 
minimum 2 horyzonty: neolityczny, głównie w części wschodniej oraz związany z kulturą pomorską 
z wczesnej epoki żelaza i osadnictwem z młodszego okresu przedrzymskiego. 

Warstwa kulturowa wyróżnia się intensywnie czarnym zabarwieniem, pochodzi stąd znaczna 
ilość zabytków, głównie fragmentów ceramiki. 

Łącznie odkrytych zostało 40 obiektów, przede wszystkim kultury pomorskiej. Dwa obiekty 
związane są z neolitem - kultura pucharów lejkowatych. Obiekty kultury pomorskiej zawierały kilka 
całych naczyń oraz bransoletę z brązu. Niemal wszystkie były silnie zniszczone, ich stropy znajdowały 
się w obrębie warstwy ornej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Chełmskim.
Wyniki zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. V.
Badania będą kontynuowane.
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Lipnik, st. 5, gm. Kańczuga, woj. przemyskie, AZP 104-79/155 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

LIW, st. 4, gm. loco, woj. siedleckie
osada grupy wschodniomazowiecko-podlaskiej kultury łużyckiej (V okres epoki brązu i okres •	
halsztacki)
osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 do 11 lipca przez mgr 
Władysławę Roszyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 132 m².

Stanowisko leży na lewym tarasie rzeki Liwiec nieopodal kurhanu, określonego w literaturze jako 
średniowieczny. Badaniami objęto teren dzikiej odkrywki piasku przy drodze przecinającej skarpę 
tarasu Liwca.

Odsłonięto łącznie 15 obiektów (niektóre z nich były częściowo zniszczone), w tym: 3 paleniska 
prostokątne z jednowarstwową konstrukcją kamienną, półziemiankę (?), 11 jam osadniczych.

Do ciekawszych obiektów należą paleniska, obiekty nr l i 10. Były kształtu prostokątnego, 
o wymiarach 1,10-1,5 x 1,4-0,9 m. 

Zarys tworzył czarny, smolisty piasek z drobinami węgli drzewnych, miąższości 10 - 25 cm. Na 
nim znajdowała się prostokątna jednowarstwowa konstrukcja kamienna, ułożona z polnych kamieni, 
o średnicy od 4 do 25 cm, ze śladami długotrwałego przebywania w ogniu.

W trakcie badań uzyskano następujący materiał zabytkowy: fragmenty naczyń ceramicznych, 
kości zwierzęcych, koralik szklany barwy niebieskiej z białą falistą linią, 3 monety rzymskie; Trajana, 
Hadriana i Antoniusza Piusa. Materiał z obiektów i warstwy kulturowej pozwala datować stanowisko 
na okres V EB i okres halsztacki. W humusie współczesnym zostały znalezione monety rzymskie. 
Ze względu na przemieszany charakter warstwy i brak innych zabytków z tego okresu, znaleziska 
traktujemy jako luźne na wtórnym złożu.

Z uwagi na bardzo mały procent przebadanych osad i zagadnienie występowania monet rzymskich 
w warstwie humusu współczesnego, badania powinny być kontynuowane.

Materiały wraz z dokumentacją zostały przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków w Siedlcach.

ŁANY MAŁE, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43
obozowiska paleolityczne (min. kultury tardigraweckiej i komornickiej)•	
ślady osadnictwa neolitycznego k. pucharów lejkowatych i k. ceramiki sznurowej•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu •	
epoka brązu – wczesna epoka żelaza - osada kultury łużyckiej•	
okres wpływów rzymskich – osada k. przeworskiej•	
ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	
ślad osadnictwa późnośredniowiecznego•	
ślad osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania archeologiczne przeprowadzone w okresie od kwietnia do października, przez 
Dominika Abłamowicza w związku z planowaną budową autostrady A 4. Przebadano 131 arów. 

Prace prowadzono zarówno po północnej, jak i południowej stronie czynnej drogi. Odkryto 
łącznie blisko 1500 obiektów, o zróżnicowanej funkcji, charakterze i chronologii, miejscami- resztki 
zniwelowanej warstwy kulturowej, a także znaczną ilość ruchomych materiałów.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach 
Pogranicznych w 1998 roku.”
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Łekno, st. 3, gm. Wągrowiec, woj pilskie, AZP 43-31/44 - patrz: wczesne średniowiecze

Łódź-Lublinek, st. 253, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 67-51/133 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

ŁÓDŹ-POLESIE, st. 11, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 66-51/46
osada grupy łubieńskiej kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada grupy środkowopolskiej (?) kultury łużyckiej (okres halsztacki D)•	
ślady osadnictwa nowożytnego z XVI-XVII wieku•	

Badania prowadził mgr Paweł Zawilski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań.

Badania na omawianym stanowisku wywołane są trwającą tu od początku lat 80-tych 
niekontrolowaną wywózką śmieci. Położone jest ono w widłach rzek Jasienia i Karolewki, na 
południowym stoku piaszczystego wzniesienia. 

Prace podjęte w bieżącym roku skoncentrowane były na zabezpieczeniu centralnej partii 
stanowiska, przez które biegnie droga dojazdowa, którą dowożone są śmieci. Zarejestrowano 19 
obiektów związanych wyłącznie z osadnictwem kultury łużyckiej. Żaden z nich z racji niewielkich 
rozmiarów nie może być interpretowany jako relikt budowli mieszkalnej lub produkcyjnej. Zawierały 
one przede wszystkim silnie rozdrobniony materiał ceramiczny, który nie pozwala zrekonstruować 
żadnego naczynia. W przeważającej ilości wystąpiły ułamki zasobowych, workowatych naczyń 
całkowicie chropowaconych. Niewielki udział procentowy stanowią fragmenty cienkościennych 
naczyń obustronnie czernionych, pozbawionych ornamentu. Ich tektonika jest w równym stopniu 
uproszczona. Znajdują się tu półkuliste misy oraz lekko esowate naczynia (czarki?). Wystąpiły 
także fragmenty krawędzi, pochodzące z naczyń o cylindrycznych szyjkach. Ornamentyka tej grupy 
naczyń jest także uboga. Wystąpiły pojedynczo i reprezentowane są w postaci głębokich nakłuć lub 
też wgnieceń patyczkiem (?) oraz głęboko rytych rowków. Ostatnią grupę fragmentów ceramiki 
stanowią ułamki płaskich talerzy. Także nie stanowią one znaczącego ilościowo zbioru. Drugą grupę 
zabytków stanowią artefakty krzemienne. Wszystkie wykonane są z krzemienia bałtyckiego. Do 
obróbki wykorzystano technikę łuszczniową. Niewielka ilość wyrobów krzemiennych nosi ślady 
retuszu użytkowego, jeszcze mniejsza to narzędzia. 

Badania ratownicze, ze względu na planowaną tu budowę pawilonu handlowego, powinny być 
zintensyfikowane.

MAŁUSKI WIELKIE, st. 5, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 87-50
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej•	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratowniczo-sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 20 września do 3 
października, przez mgr Iwonę Młodkowską-Przepiórowską. Finansowane przez PSOZ. Przebadano 
powierzchnię 30 m². Pierwszy sezon badań.

Warstwy kultury przeworskiej oraz ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego zostały 
zniszczone orką. W dwóch wąskich wykopach odkryto jedynie fragmenty ich części spągowych. 
Materiał ceramiczny jest nieliczny i występuje tylko na powierzchni oraz w stropie warstwy ornej. 
Warstwa związana z kulturą łużycką jest czytelna dopiero na poziomie od około 50 cm.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 112-114.
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Mierzyn, st. 30, woj. szczecińskie, AZP 30-05/45 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

MROCZA, st. 2, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 35-34/34
cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego •	
cmentarzysko kultury przeworskiej z fazy B•	 2 okresu wpływów rzymskich

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wojciecha Kuczkowskiego przy współpracy 
mgr. Piotra Olszewskiego. Finansowane przez PSOZ i Muzeum Okręgowe. Dwunasty sezon badań. 

Prace wykopaliskowe kontynuowano na zachodnim i południowym obrzeżu cmentarzyska. 
Nawiązując do siatki arowej, wytyczono 5 wykopów sondażowych o wymiarach: 2 x 10 m, 4 x 10 m, 
6 x 10 m, 4 x 20 m. Ogółem odkryto i wyeksplorowano 4 groby ciałopalne, w tym 2 skrzynkowe i 2 
jamowe. Na uwagę zasługuje popielnica z grobu skrzynkowego nr 121, która zawierała nietypowy 
pochówek cząstkowy, składający się z dużych fragmentów czaszki o słabo zrośniętych szwach 
śródczaszkowych (młody osobnik), żuchwy z dobrze zachowanymi zębami oraz kości długich kończyn 
górnych. Popielnice z grobów skrzynkowych przykryte były misami i pokrywami wpuszczanymi do 
naczynia. 

Oprócz przepalonych kości ludzkich zawierały kółka z brązu i paciorki z niebieskiego szkła. 
Popielnice osadzone były na bruku ułożonym z płytek i małych kamieni. W dwóch grobach jamowych 
znajdowała się stosunkowo duża ilość drobnych, silnie przepalonych szczątków kostnych.

Pośród nich znajdowały się (grób 122) 2 paciorki z niebieskiego szkła, fragmenty brązu (zapinki?). 
Jamy o kształcie nieckowatym wypełnione były ciemnobrunatną ziemią z domieszką węgielków 
drzewnych. Odkryte groby skrzynkowe i jamowe potwierdzają wcześniej ustaloną chronologię 
cmentarzyska, na okres halsztacki do fazy B2 okresu rzymskiego.

Ze względu na prace budowlane na badanym obiekcie, należy kontynuować badania ratownicze 
oraz sprawować nadzór konserwatorski.

NAMYSŁÓW, st. 27, gm. loco, woj. opolskie, AZP 81-35/8
cmentarzysko i osada ludności grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej z V okresu •	
epoki brązu i okresu halsztackiego

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 czerwca do 22 lipca 
przez mgr. mgr. Klemensa Macewicza, Grzegorza Molendę i Krzysztofa Spychałę (PSOZ w Opolu). 
Finansowane przez PSOZ. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 2 arów.

Prace prowadzone były na obszarze budowy osiedla domków jednorodzinnych przy ul. 1 Maja. 
Badaniami objęto centralną część działki nr 70. 

W wytyczonym wykopie o wymiarach 10 m x 20 m stwierdzono, że północną część zajmuje 
współczesny wkop – dawna piaskownia zrekultywowana przed II wojną światową.

Odkryte groby zalegały bezpośrednio pod warstwą orną, a część z nich głębiej, do 60 cm.
Na przejściu z warstwy ornej do warstwy piasku zalegały pojedyncze kamienie oraz ich skupiska. 

Stwierdzono, że pojedyncze kamienie ułożone były nad głębiej posadowionymi pochówkami 
składającymi się tylko z popielnicy, zaś skupiska kamieni tworzyły bruk nad pochówkami z obstawą 
kamienną i kilkoma naczyniami obstawy. Odkryto 34 groby ciałopalne. Zarysy większości z nich 
czytelnie rysowały się na tle ciemnożółtego piasku.

Jamy grobowe generalnie miały zarysy nieregularne zbliżone do owalu lub prostokąta. Wyposażenie 
pochówków składało się z tylko popielnicy lub popielnicy i kilku innych naczyń.

Podczas badań znaleziono wyjątkowo dużo zabytków z brązu, m.in. sierp, fragmenty szpil, 
łańcuszki, zawieszki, kółka, guziki, spirale, fragment bransolety, „koraliki” oraz wiele stopionych 
przedmiotów. Ponadto odkryto zawieszkę z kręgów rybich nawleczonych na drut brązowy oraz 
glinianą grzechotkę.

Ponadto badania ratownicze przeprowadzono na działkach:
nr 32 -  odkryto sześć grobów, 
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nr 78 -  odkryto dwie jamy osadnicze.
Badania będą kontynuowane w miarę prowadzenia inwestycji. Zabytki tymczasowo przechowywane 

są w PSOZ w Opolu, docelowo zostaną przekazane do tworzonego Muzeum w Namysłowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku w 1998 

roku”, s. 95-100.

NOWAKI, st. 18, gm. Pakosławice, woj. opolskie, AZP 92-30/150
cmentarzysko ciałopalne ludności grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej z (IV?) •	
V okresu epoki brązu i z okresu halsztackiego C

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 10 do 28 sierpnia przez mgr. 
Mariusza Krawczyka (Muzeum w Nysie). Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 217,5 m².

Przebadano teren stanowiska zlokalizowanego bezpośrednio na północ od rejonu odsłoniętego 
w trakcie pierwszego sezonu badawczego. Założono ogółem 3 wykopy; jeden szeroko-płaszczyznowy 
i dwa o charakterze sondażowym. Odsłonięto i przebadano 26 obiektów grobowych wśród 
których wyróżniono: 5 grobów jamowych oraz 21 grobów popielnicowych, w tym 14 pewnych i 7 
domniemanych popielnicowych, w bardzo dużym stopniu zniszczonych przez orkę. Stan zachowanie 
większości obiektów był zły.

 Występowały one bezpośrednio pod warstwą orną, czasem części stropowe obiektów były 
rozwleczone przez pług. Lepiej zachowane były głębiej posadowione groby jamowe. Większość jam 
grobowych w rzucie poziomym miała kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach. Groby popiel-
nicowe zawierały od 5 do 11 naczyń: duże wazy lub amfory pełniące funkcję popielnicy (w jednym 
grobie popielnicę stanowił duży garnek) oraz przystawki: formy amforowate i wazowate, czerpaki, 
garnki, rzadziej czarki i kubki. Misy służyły często jako pokrywki innych, głębokich naczyń. Na terenie 
cmentarzyska znaleziono też wyroby z brązu - fragmenty szpil, oraz elementy taśmy brązowej.

Generalnie - potwierdzono datowanie obiektów grobowych na przełom V okresu epoki brązu 
i halsztatu C. Jednak formy naczyń znalezione w 2 obiektach nawiązują do IV okresu epoki brązu. 
W porównaniu z informacjami uzyskanymi w trakcie pierwszego sezonu badawczego, świadczącymi 
o dwufazowości użytkowania cmentarzyska, potwierdzałoby to fakt nieco dłuższego jego 
funkcjonowanie - od IV do przełomu V okresu epoki brązu i halsztatu C, z tym że zdecydowana 
większość spośród przebadanych do tej pory pochówków związana jest z młodszą fazą funkcjonowania 
cmentarzyska. W związku z postępującą degradacją stanowiska, przewiduje się kontynuację badań, 
aż do całkowitego przebadania cmentarzyska.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Nysie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku 

i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”.
Badania będą kontynuowane.

56BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - patrz: paleolit

OLESNO-WALCE, st. 4, gm. loco, woj, częstochowskie, AZP 85-41/15
cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki)•	
osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna•	

Wyprzedzające badania sondażowe, przeprowadzone w sierpniu, przez mgr. Ryszarda 
Kołomańskiego (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska w Jeleniej Górze). Finansowane przez 
PSOZ. Drugi sezon badań.

W bieżącym roku przebadano powierzchnię 76 m² i założono 3 sondaże.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 

i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 143-149.
Badania nie będą kontynuowane.
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OPALENIE, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ -
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada z wczesnej epoki żelaza •	
osada z okresu wpływów rzymskich •	
osada z wczesnego i późnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Mirosława Pietrzaka i mgr Małgorzatę 
Tuszyńską (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) przy współpracy mgr. Jana Kucharskiego. Trzeci 
sezon badań. Przebadano obszar 450 m2 we wschodniej, zniszczonej części osady.

Kontynuacja badań z lat 1996-97. 
Odkryto 25 obiektów oraz ślady po kilkunastu słupach. Cztery jamy pochodziły z wczesnej epoki 

żelaza, jedna - z okresu wpływów rzymskich. Dziewięć obiektów (4 półziemianki i 6 jam) pochodziło 
z okresu wczesnośredniowiecznego (VIII-XII wiek). Chronologii pozostałych dziesięciu obiektów 
nie udało się określić z powodu znacznego stopnia zniszczenia lub braku materiału określającego 
datowanie.

W północnej partii przebadanego obszaru stwierdzono obecność resztek warstwy kulturowej, 
o miąższości około 30 cm, w której wystąpił liczny materiał ceramiczny datowany na okres halsztacko-
lateński, okres wpływów rzymskich, wczesne i późne średniowiecze. Znaleziono ponadto pojedyncze 
ułamki ceramiki z młodszej epoki kamienia (kultura ceramiki sznurowej).

Na uwagę zasługuje obiekt 31 - jama, w przybliżeniu kolista, o średnicy około 160 cm i miąższości 
do 85 cm, o regularnym, czworokątnym przekroju pionowym i szarobrunatnym wypełnisku. 
Towarzyszyły jej ślady po kilku słupach. W jamie znaleziono dzban i misę glinianą oraz fragmenty 
dalszych naczyń glinianych, przęślik gliniany a także kości zwierzęce oraz ości i łuski ryb. Obiekt ten 
pochodził z wczesnej epoki żelaza. 

Największa półziemianka (obiekt 26), o kształcie nieregularnego owalu w rzucie poziomym, 
miała około 370 cm długości i 200 cm szerokości, zagłębiała się do 90 cm. W jej wypełnisku, poza 
licznym materiałem ceramicznym z X-XII wieku, znaleziono kilkadziesiąt ułamków ceramiki 
z okresu wpływów rzymskich oraz zniszczony kabłąk zapinki oczkowej serii „pruskiej”, A III 57-59. 
Półziemianka ta zapewne zniszczyła obiekt kultury wielbarskiej z I-II wieku n.e. 

Obecność ceramiki pradziejowej stwierdzono w większości obiektów 
wczesnośredniowiecznych.

W dalszym ciągu natrafiano na ślady wkopów nowożytnych a także odkryto resztki spalonej 
chaty drewnianej, prawdopodobnie z przełomu XIX i XX w.

Badania na osadzie w Opaleniu pozwoliły stwierdzić długotrwałość zasiedlenia tego miejsca. 
Relikty starszego osadnictwa pradziejowego zostały zniszczone lub uszkodzone przez obiekty 
wczesnośredniowieczne. Natomiast wkopy nowożytne niszczyły przede wszystkim osadnictwo 
wczesnośredniowieczne. 

Odkryte obiekty nieruchome, jak i pochodzący z nich materiał zabytkowy, przede wszystkim 
ceramika i kości zwierzęce, stanowią cenny materiał poznawczy dla osadnictwa z wczesnej epoki 
żelaza i wczesnego średniowiecza nad dolną Wisłą. 

Na zniszczonym obszarze osady (ponad 1000 m2) badania zakończono. Dla pełniejszego poznania 
tego obiektu należałoby w przyszłości prowadzić dalsze badania wykopaliskowe.

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Pomerania Antiqua”.
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Opatów, st. 1, gm. loco, woj. częstochowskie, AZP 83-46/10 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

OPOKI, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie
osada kultury pomorskiej (środkowy okres lateński)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
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Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 do 30 września, przez 
mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, Arkadiusza Horonziaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, PSOZ). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
302,5 m².

Stanowisko zostało odkryte w ramach prospekcji terenowej Archeologicznego Zdjęcia Polski. 
Archeolodzy z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzili 
też na nim niewielki sondaż. W latach osiemdziesiątych właściciel pola w trakcie prac rolniczych 
natrafił na grób skrzynkowy, z którego popielnice przekazał do miejscowej Szkoły Podstawowej. 
O fakcie tym powiadomiono Państwową Służbę Ochrony Zabytków dopiero w roku 1997.

Badaniami objęto dwa rejony stanowiska. Badany obiekt dostarczył 27 osadniczych obiektów 
archeologicznych z dwóch horyzontów chronologicznych. 

Pierwszy, pradziejowy, zaliczyć należy do kultury pomorskiej ze środkowego okresu lateńskiego. 
Ulokowana tu osada zajmuje zarówno położone niżej wypłaszczenie, jak i rozpoznany wschodni 
stok wyniesienia. Drugą osadę należy datować na okres wczesnego średniowiecza, na wiek XII. 
Zlokalizowano tutaj dwa niewątpliwe obiekty mieszkalne, duże (choć bardzo zniszczone) palenisko 
i także mocno zniszczony piec.

Na uwagę zasługują także znalezione zabytki, wśród których oprócz masowych fragmentów naczyń 
glinianych i kości zwierzęcych znajdują się zarówno typowe dla osad wczesnośredniowiecznych 
przęśliki, osełki, czy noże, jak i niezbyt często spotykane na osadach kabłączki skroniowe, czy 
bransolety.

Należy postulować dalsze badania tego ciekawego i zagrożonego, jak wykazały badania, zespołu 
osadniczego. Zwłaszcza, że znajdują się tutaj obiekty osadnicze kultury pomorskiej ze środkowego 
okresu lateńskiego, niemające zbyt wielu analogii. Możemy mieć do czynienia z kompleksem 
osadniczym, o trudnej do przecenienia wartości poznawczej.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Opole –Wójtowa Wieś, st. 72, gm. loco, woj. opolskie, AZP 92-37/3 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Paluchy, st. 1, gm. Sieniawa, woj. przemyskie, AZP 99-82/42 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/73 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

PAWŁOWICE, st. 1, gm. Michałów, woj. kieleckie, AZP 93-61/7
cmentarzysko kultury łużyckiej z późnej fazy wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 10 do 22 sierpnia, przez 
mgr. Andrzeja Matogę (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Siódmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 240 m².

Kontynuowano badania ratownicze w rejonie „dzikich” wybierzysk piasku w północno-wschodniej 
i wschodniej części cmentarzyska. Odkryto 3 groby ciałopalne bezpopielnicowe (nr 61-63). Dwa 
spośród nich posiadały prostą konstrukcję i były skąpo wyposażone. Do obiektów o niewątpliwie 
wyjątkowym charakterze można natomiast zaliczyć grób oznaczony numerem 62. Świadczą o tym 
jego rozmiary, bogate wyposażenie a przede wszystkim potężna konstrukcja kamienna, przykrywająca 
jamę grobową. Stanowił ją rodzaj nasypu (kopca) ułożonego z blisko 750, różnej wielkości, kamieni 
narzutowych. Pokrywały one kilkoma warstwami całą powierzchnię jamy grobowej, tworząc 
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w planie owal o wymiarach około 315-320 x 250-270 cm. Na dnie grobu znajdowały się dwa, 
wyraźnie oddzielone od siebie, skupiska przepalonych kości, przy których złożono łącznie 9 naczyń 
przystawnych. W skład inwentarza wchodziły również fragmenty kilku kolejnych, celowo rozbitych 
naczyń, które ułożono na jednej ze ścian jamy grobowej.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Pniówek, st. 15, gm. Zamość, woj. zamojskie - patrz: neolit

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 54-28/96 - patrz: neolit

RĄB, st. 3, gm. Przodkowo, woj. gdańskie, AZP 10-40/73
cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez Mirosława Fudzińskiego 
(Muzeum Archeologicznego w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 380 - 400 m2.

Zarejestrowano:
- grób skrzynkowy, zawierający 2 popielnice (obiekt nr 43)
- 5 palenisk (obiekty nr 44 - 48)
- 2 jamy (obiekty nr 49 - 50)
Materiały i dokumentacja docelowo będą się znajdować w Muzeum Archeologicznym 

w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomerania Antiqua”.
Badania będą kontynuowane.

RĄTY, st. 3, gm. Przodkowo, woj. gdańskie, AZP 10-40/73
cmentarzysko grobów skrzynkowych kultury pomorskiej (okres HaD/wczesny okres •	
lateński)

Badania przeprowadzone przez mgr. Mirosława Fudzińskiego (Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 

Badania wykopaliskowe prowadzone były przy współpracy grupy młodzieży z IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni (P. Fudziński, M. Mondzelewski, M. Hołowacz, 
Ł. Patek i M. Letki).

Zbadano powierzchnię liczącą około 2500 m2. Odkryto i wyeksplorowano pięć obiektów (nr 41 – 
45), z czego dwa to groby skrzynkowe (jeden dwu, drugi jednopopielnicowy) i trzy paleniska.

Cmentarzysko można datować na przełom okresu halsztackiego D na wczesny okres lateński.
Materiały i dokumentacja znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Badania będą kontynuowane.

Robertowo, st. 17, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie, AZP 48-52/39 – patrz: wczesne średniowiecze

Rzędziwojowice, st. 1, gm. Niemodlin, woj. opolskie, AZP 89-34/1 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu
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Samborowo, st. X, gm. Ostróda, woj. olsztyńskie, AZP 28-56/10 - patrz: mezolit

SEKURSKO, st. 1, gm. Żytno, woj. częstochowskie, AZP 85-53
ślady osadnictwa z okresu paleolitu?•	
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (starsza faza wczesnej epoki żelaza)•	
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne przeprowadzone w terminie od 30 czerwca do 14 lipca, 
przez mgr Iwonę Młotkowską-Przepiórkowską. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych”, s. 108-110.

Badania powinny być kontynuowane.

SIERZCHÓW, st. A3, gm. Bolimów, woj. skierniewickie, AZP 59-58/26
cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 czerwca do 3 lipca, 
przez dr. Jana Michalskiego (ARHED, Milanówek). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 180 m².

Odkryto dwa obiekty: 
Obiekt nr 1 miał kształt eliptyczny i wymiary 1 m na około 1,20 m. W jego części południowej 

leżał kamień. Wypełnisko stanowił ciemnobrunatny proszek z ceramiką (około 700 fragmentów). 
Obok niej 8 kawałków polepy, 6 fragmentów kości, 2 wiórki krzemienne.

Obiekt nr 2 znajdował się 30 cm na południe od obiektu nr 1. Kształt miał nieregularny, o wymiarach 
45 x 38 cm. Na powierzchni leżał kamień. Wypełnisko jak w obiekcie 1. Brak materiału.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum w Łowiczu, dokumentacja w PSOZ 
Skierniewice.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Wiadomościach Archeologicznych”.
Badania powinny być kontynuowane.

Słup, st. 2 (znane w literaturze jako 3), gm. Środa Śląska, woj. wrocławskie, AZP 77-25/11 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

SMOLNIKI, st.11, gm. Szubin, woj. bydgoskie
cmentarzysko kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w pierwszej połowie sierpnia pod kierunkiem dr. Jacka 
Woźnego (Zakład Archeologii Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy). 
Drugi sezon badań. Finansowane ze środków PSOZ. 

Kontynuowano prace rozpoczęte w 1997 r. Dysponowano podkładem geodezyjno - wysokościowym 
stanowiska, który pozwolił precyzyjnie nawiązać do wcześniejszych wykopów, zaś dla uzyskania 
poprawnej dokumentacji przyjęto ciągłość numeracji odkrywanych obiektów w nawiązaniu do 1997 r. 

Podczas realizacji zadań badawczych wyznaczonych na 1998 r. odsłonięto i zadokumentowano: 
6 grobów ciałopalnych, 4 jamy o zróżnicowanym wypełnisku, 2 skupiska ceramiki, pojedyncze duże 
kamienie oraz ich skupiska na piaszczystym poziomie cmentarzyska a także szereg nowożytnych 
wkopów z reliktami budulca (cegły, płyty posadzkowe), pozostałymi po wiejskiej chacie zniszczonej 
podczas II wojny światowej. Za wyjątkiem grobu podkloszowego w wykopie 25 B (obiekt 17), 
pozostałe pochówki uległy silnej destrukcji, gdyż zalegały bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej. 
Charakterystycznym rodzajem uszkodzeń obserwowanych w konstrukcjach grobowych było ich 
zgniecenie i rozwleczenie na odcinku l – 2 m. Niekiedy pod ceramiką grobową (np. zgniecionym 
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kloszem) spotykano jeszcze ułamki naczyń nowożytnych z XVIII - XIX w. Równocześnie szczątki 
kostne zalegały obok reliktów kloszy lub popielnic (np. obiekty 18 i 22). Odnieść można wrażenie, 
że przy wykonywaniu wkopów w czasach nowożytnych natrafiono na ceramikę pradziejową 
i penetrowano wówczas przypadkowo odsłaniane groby. Dzięki szerokopłaszczyznowym badaniom 
cmentarzyska odkryto jednak usytuowanie pochówków względem siebie oraz w stosunku do całości 
stanowiska w Smolnikach.

Wyjątkową pozycję w porównaniu z innymi obiektami zajmuje grób ciałopalny popielnicowy 
z wykopu 42 (obiekt 23). Był on zachowany od stropu calca - żółtego, drobnoziarnistego piasku. Składał 
się zaś z przydennej części popielnicy, stojącej na dużym czerpaku, zaopatrzonym w pojedyncze 
ucho. Wokół dna popielnicy znajdowały się 4 przystawki (2 dzbanki, l amforka, l misa). Wśród 
pozostałych obiektów na uwagę zasługują dwa skupiska ceramiki. Wystąpiły one w odległości około 
l, l m od siebie. W skład każdego ze skupisk wchodziły fragmenty kilku naczyń. W spągu skupiska 
nr l zalegały części małego dzbanka, natomiast w spągu skupiska nr 2 gliniana łyżka odlewnicza. 
Najtrudniejszy do sprecyzowania jest związek funkcjonalny jam i ugrupowań kamieni z przestrzenią 
grzebalną. Obiekty nr 19 i 20 określić można jako pozostałości ognisk, posiadających związek 
z cmentarzyskiem.

Poczynione ustalenia wskazują, że teren nekropolii kultury grobów kloszowych został w znacznym 
stopniu rozpoznany. Po dwóch sezonach badań zarysowała się znaczna rozległość cmentarzyska 
(w linii wschód-zachód około 100 m).

Uzupełniono zatem istotnie dotychczasową wiedzę o nim, pochodzącą z krótkotrwałych badań 
międzywojennych a także stan rozpoznania nekropolii podkloszowych na Pałukach. Na zakończenie 
prac wykopaliskowych w 1998 r. przeprowadzono niwelację i rekultywację powierzchni stanowiska, 
zapobiegającą dalszemu wybieraniu piaśnicy. 

Materiały przechowywane są w zbiorach Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Bydgoszczy.

Badania nie będą kontynuowane, rejon cmentarzyska pozostanie pod dozorem konserwatorskim. 

Solniki, st. 2, gm. Zabłudów, woj. białostockie, AZP 40-87/7 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Sonina, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-79/1 - patrz: neolit

STALMIERZ, st. 3, gm. Chrostkowo, woj. włocławskie
cmentarzysko kultury pomorskiej (kultury grobów kloszowych) z okresu HaE/LtB1-LtB2•	

Badania prowadził mgr Paweł Sobczyk (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku). Konsultantacja: prof. Jadwiga Chudziakowa. Finansowane przez Urząd Wojewódzki 
we Włocławku i PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano obszar o powierzchni 700 m².

Według wstępnych planów, tegoroczne badania miały mieć charakter działań kończących prace na 
stanowisku. Liczono na definitywne określenie nieuchwyconego dotychczas północno-wschodniego 
i południowo-zachodniego zasięgu cmentarzyska.

W kilku wykopach wypełniających luki w dotychczasowej siatce wykopów, m.in. na wyżej 
wymienionych kierunkach odkryto zaledwie 5 grobów ciałopalnych - groby 67-71, oraz kilka 
obiektów o nieokreślonym charakterze. Wśród grobów wystąpiły 4 pojedyncze groby kloszowe /
gr.67-68 i 70-71) oraz podwójny grób kloszowy – gr. 69.

Grób 67 charakteryzował się nietypowym układem kosza. Wystąpił on w układzie bocznym, 
w postaci dwóch dużych, nieskładających się części, z których jedna stanowiła podkładkę małej 
dzbanowatej popielnicy, zaś druga przykrywała cały układ naczyń. Funkcję klosza pełniło tutaj, 
stosunkowo rzadko wykorzystywane do tego celu, niezbyt duże baniaste naczynie o gładkiej 
powierzchni i dość wysokiej wyodrębnionej szyjce.
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W grobie 68, stosunkowo dobrze zachowany klasyczny klosz zawierał jedynie fragmenty 2-3 
innych naczyń i symboliczną ilość kości, zaś na jego spodzie wystąpił niemalże klasyczny układ 
kamieni podkładkowych spotykanych pod popielnicami.

Zniszczony grób 70 zachowany jedynie w postaci skupiana ceramiki, zawierał fragmenty 
typowego chropowaconego klosza i pojedyncze fragmenty 2 innych naczyń /popielnica, misa?/ oraz 
symboliczną ilość kości.

Grób 71 reprezentował stosunkowo dobrze zachowany klosz zawierający w górnej partii swego 
wypełniska, spory fragment misy, zaś na dnie, koncentrację skorup pochodzących. z dużego naczynia 
zasobowego typu klosza oraz małego, beczułkowatego naczynia o gładkiej ale nierównej powierzchni 
i drobno karbowanym brzegu. Również w tym grobie wystąpiła symboliczna ilość kości i węgli 
drzewnych.

W określanym jako podwójny, grobie 69 wystąpił w nienaruszonym stanie klasyczny układ 
kloszowy pochówka 1 /klosz, misa i popielnica na płaskiej podkładce kamiennej/ oraz towarzyszący 
mu, zniszczony, pierwotnie chyba także klasycznie kloszowy pochówek 2/?/ z udziałem typowego 
klosza, misy i popielnicy.

W południowo-wschodniej części stanowiska, tuż poza zwartym zasięgiem występowania grobów, 
odkryto bliżej nieokreślony kolisty obiekt 7 z warstwowanym, spaleniskowym wypełniskiem mocno 
nasyconym drobnym węglem drzewnym. Centralnie, na dnie obiektu wystąpiły fragmenty kilku 
zwęglonych palików o średnicy 6-10 cm, zaś w jego stropie zalegał tylko 1 fragment ceramiki.

W jednym z wykopów w południowo-wschodniej części stanowiska wystąpiły dwie małe 
koncentracje kamieni, z których jedna /Cl/ bardzo przypominała intencjonalny, niemalże klasyczny 
układ podkładowo-podpórkowy spotykany pod wieloma popielnicami.

W trakcie sondażowego penetrowania południowo-wschodniego przedpola cmentarzyska, 
w odległości około 45 m na południowy wschód od najbliższego grobu 20 występującego w obrębie 
zwartego zasięgu cmentarzyska, odkryto zniszczony, mocno rozwleczony grób wielopopielnicowy 
(?) /grób 72/ albo koncentrację grobów pojedynczych.

Ponieważ obiektu tego nie udało się wyeksplorować w całości, w celu dokończenia eksploracji 
oraz sprawdzenia czy wystąpił on poza cmentarzyskiem incydentalnie, czy też zapowiada kolejną 
koncentrację grobów, planuje się kontynuację badań w 1999 roku.

STRADZEW, st. 3, gm. Wola Krzysztoporska, woj. piotrkowskie, AZP 74-52/51
osada kultury łużyckiej (schyłek okresu halsztackiego/początek okresu lateńskiego)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez Mirosława Szukałę 
(ARCHEOGRAF Paweł Zawilski, Łódź). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 300 m².

Kilkanaście słabo czytelnych jam osadniczych nieokreślonego przeznaczenia, niezbyt liczny 
materiał ruchomy: fragmenty naczyń glinianych, pojedyncze krzemienie.

Chronologia określona na podstawie ceramiki.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Badania nie będą kontynuowane.

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie - patrz: paleolit

Strzelce-Krzyżanna, st. 56 (GAZ 31), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Strzyżewo Paczkowe, st. 37, gm. Gniezno, woj. poznańskie, A2P 49-35/93 - patrz: późne 
średniowiecze
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SZADEK, st. 3, gm. Blizanów, woj. kaliskie
cmentarzysko kult. łużyckiej – koniec epoki brązu-okres halsztacki•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Edwarda Pudełko. Finansowane 
przez PSOZ.

Badania będą kontynuowane.

SZCZUKOCICE, st. 4, gm. Gorzkowice, woj piotrkowskie, AZP 78-53/71
osada kultury łużyckiej z przełomu okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez Pawła Zawilskiego (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 3 arów.

Stanowisko znajduje się na krawędzi piaszczystego wzniesienia, ciągnącego się równoleżnikowo 
wśród łąk na przestrzeni około 500 m. U jego podnóża brał początek, do niedawna funkcjonujący, 
strumień. Krawędź zachodnią opisywanego wzniesienia zajmuje wielokulturowy punkt osadniczy - 
Szczukocice, stan. 5. Oba stanowiska oddzielone są partią lasu.

Badania na omawianym stanowisku miały charakter ratowniczy.
Obszar stanowiska jest miejscem pobierania przez okoliczną ludność piasku. Wykopy założono 

w miejscach, gdzie proceder ten przybrał największe rozmiary - w północnej partii osady. Badania 
ubiegłoroczne wykazały, iż w tym miejscu ślady pradziejowego osadnictwa są nieliczne. W istocie, 
w bieżącym sezonie badawczym zarejestrowano jedynie 2 obiekty osadnicze. Nie natrafiono na relikty 
warstwy kulturowej. Większość materiału zabytkowego pochodziła z obiektów oraz w stropowej 
partii calcowego piasku.

Wśród ułamków ceramiki zdecydowanie największą grupę stanowiły fragmenty dużych i średnich 
rozmiarów naczyń zasobowych, całkowicie chropowaconych.

Ponadto wystąpiły w niewielkiej ilości artefakty krzemienne oraz polepa. Analiza materiału 
zabytkowego wskazuje na liczne podobieństwa z analogicznym, pochodzącym ze stanowisk 
Szczukocice 5 oraz 7. Należy sądzić, iż wszystkie wymienione osady tworzyły jeden kompleks 
osadniczy. 

Nie planuje się kontynuacji badań.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Tybunalskim, 
Wyniki badań będą opublikowane w wydawnictwie „Acta Univeritatis Lodziensis - Folia 

Archeologia”.
Badania nie będą kontynuowane.

SZCZUKOCICE, st. 5, gm. Gorzkowice, woj piotrkowskie AZP 78-53/72
osada kultury łużyckiej z przełomu okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego•	
cmentarzysko kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego•	

Osada. 
Zachowała się silnie zniszczona współczesnym oddziaływaniem człowieka warstwa kulturowa. 

Jej miąższość osiąga 20-30 cm w partii centralnej osady, wypłycając się w kierunku zachodnim. 
Część wschodnia całkowicie zniszczona. Odkryto 27 jam osadniczych, lecz bez reliktów budowli 
mieszkalnych. Materiał zabytkowy stanowiły przede wszystkim ułamki ceramiki. Przeważają fragmenty 
dużych i średnich rozmiarów naczyń zasobowych (beczułkowatych i workowatych), całkowicie 
chropowaconych, niezdobionych. W mniejszej ilości wystąpiły ułamki naczyń średniej i małej 
wielkości, czernionych obustronnie, z rzadka zdobionych, zazwyczaj ornamentem pseudosznurowym 
lub paznokciowym. Stwierdzono duży udział płaskich talerzy (placków), dekorowanych motywem 
plecionki lub paznokciowym a czasem dodatkowo wykonanymi na wylot otworami.

W pozostałej grupie zabytków znajduje się 1 bogato ornamentowany przęślik gliniany,
polepa, węgle drzewne oraz 7 artefaktów krzemiennych wykonanych techniką łuszczniową.
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     Cmentarzysko. 
Znajduje się ono we wschodniej, najbardziej zniszczonej partii stanowiska. Główne badania 

ratownicze wykonano w poprzednim sezonie badawczym. W opisywanym podjęto się spenetrowania 
części przykrytej, dochodzącej 50 cm miąższości, warstwą śmieci. Odkryto pojedynczy obiekt, będący 
reliktem wyrabowanego (?) grobu kultury pomorskiej. Interpretacja jest oparta jedynie na fakcie 
wystąpienia czytelnego wkopu, sięgającego partii obiektu, w której stwierdzono obecność chaotycznie 
rozmieszczonych kamieni stanowiących najprawdopodobniej obstawę pochówku. Wyposażenie 
grobu zostało w całości zabrane, w związku z czym wątpliwy wydaje się być rabunkowy charakter 
tego zabiegu. Opisywany wkop spenetrował główną część jamy grobowej, jednakże zachowała 
się niewielka partia nienaruszona w części północnej. Znaleziono tu przecięty wkopem fragment 
obrobionego drewna - dranicy, wykonanej z twardego, liściastego drzewa. Zachowany fragment 
posiadał łukowaty, ścieniony brzeg, funkcji tego przedmiotu nie jestem w stanie określić - talerz, 
tarcza, łopata/?/.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Acta Univeritatis Lodziensis - Folia 

Archeologia”.
Badania nie będą kontynuowane.

SZCZUKOCICE, st.7, gm. Gorzkowice, woj. piotrkowskie AZP 78-53/74
osada kultury łużyckiej z przełomu okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego.•	

Ratownicze badania, przeprowadzone w lipcu, przez Pawła Zawilskiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań.

Stanowisko znajduje się około 200 m na północny wschód od opisywanego wyżej wielokulturowego 
obiektu osadniczego - Szczukocice, stan. 5. Oddzielone są one niewielkim pasmem podmokłych łąk, 
tkwiąc na piaszczystych pagórkach, znadujących się w kotlinie zbudowanej z gliniastych wzniesień.

Badania miały charakter ratowniczy. Spowodowane były niszczącą działalnością człowieka - 
wybieraniem piasku i wywozem śmieci. Kulminacja wzniesienia, na którym znajduje się opisywane 
stanowisko posiada zachowane relikty (20-30 cm miąższości) warstwy kulturowej. Obiekty 
(w bieżącym sezonie badawczym odkryto ich 5) zlokalizowano na południowym stoku wzniesienia. 
Wszystkie nosiły ślady współczesnej ingerencji człowieka, stąd też trudności z ich interpretacją. 
Największy z nich, obiekt nr 5, zawierał kamienne palenisko, znajdujące się we wschodniej partii 
obiektu. Zawartość stanowiły przede wszystkim ułamki naczyń oraz polepa. W przypadku opisywanego 
obiektu możemy mieć do czynienia z reliktem budowli półziemiankowej.

Materiały zabytkowe, podobnie jak w opisywanym wyżej stanowisku Szczukocice, stan. 5, 
stanowiły przede wszystkim fragmenty naczyń zasobowych dużych i średnich rozmiarów, całkowicie 
chropowaconych. W dużej ilości wystąpiły także ułamki płaskich talerzy, z reguły ornamentowanych. 
Udział innych kategorii naczyń jest nieznaczny. Sądzę, iż opisywane stanowisko tworzyło jeden 
kompleks osadniczy wraz z przedstawionymi wyżej osadami Szczukocice, st. 4 oraz 5.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. 
Wyniki badań opublikowane będą w wydawnictwie „Acta Univeritatis Lodziensis - Folia 

Archeologia”.
Badania będą kontynuowane.

Świerkocin, st. 1, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie, AZP 28-60/1 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 - patrz: paleolit
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Targonie, st. 5, gm. Regimin, woj. ciechanowskie, AZP 42-62/53 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Trzcinica, st. 3, gm. Jasło, woj. krośnieńskie, AZP 109-71/1 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Tur Dolny- Busina, st. 3, gm. Michałów, AZP 92-61/48 - patrz: wczesna epoka brązu

TWARDA GÓRA, st. 9 „Milewo”, gm. Nowe, woj. bydgoskie
cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	

Badania prowadzili Jolanta i Józef Łosiowie (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy). Finansował 
WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań.

Prace wykopaliskowe przeprowadzono po uprzedniej interwencji archeologicznej w maju 1996 
roku. Pracownicy Spółdzielni Rolniczej w Milewie odkryli wówczas grób skrzynkowy. Archeolodzy 
z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy W. Kuczkowski i J. Łoś wyeksplorowali 7 popielnic 
umieszczonych w północnej części grobu. Część południowa, zapewne dobudowana, nie zawierała 
materiału archeologicznego.

W roku 1998 wokół grobu wytyczono siatkę o powierzchni 12 arów. W jej obrębie badania 
prowadzono rowami sondażowymi. Natrafiono zaledwie na jeden obiekt. Pod skupiskiem kamieni, 
których układ został naruszony podczas orki, uchwycono owalną jamę. Jej wypełnisko stanowił 
szarobrunatny piasek z nielicznymi, drobnymi fragmentami węgli drzewnych, kamieniami, 
przepalonymi kośćmi i fragmentami ceramiki. Pozyskany materiał pozwala wiązać zniszczony grób 
z osadnictwem ludności kultury pomorskiej. Istnieje prawdopodobieństwo, że inne groby, o ile istniały, 
mogły zostać zniszczone podczas niwelowania wyniesienia przy budowie magistrali kolejowej, bądź 
mamy do czynienia z grobami jednostkowymi.

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.
Badania zostały zakończone.

Wapniarnia, st. 129, gm. Trzcianka, woj. pilskie, AZP 38-24/74 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Węgrowo, st. 11, gm. Grudziądz, woj. toruńskie, AZP 31-45/157 - patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

WIERZBOWA, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4
osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki C-D)•	
cmentarzysko kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego•	
osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego•	
osada kultury prapolskiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Jacka Błaszczyka 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Dziesiąty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 300 m².

Odkryto 9 grobów kultury łużyckiej (nr 163-171), 6 jam osadniczych (nr 46-51) i l palenisko (nr 
4) kultury przeworskiej.

Groby kultury łużyckiej były bardzo zniszczone. Wystąpiły dwie formy pochówków: jamowy 
i popielnicowe (3). W przypadku 5 grobów nie określono formy pochówku.
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Wszystkie odkryte groby datować można na okres halsztacki C-D.
Jamy zaliczone do kultury przeworskiej, miały owalne kształty. Wymiary od 30 do 210 cm 

średnicy.
Wypełniska jam stanowił piasek o ciemno szarej lub brunatnej barwie. Wewnątrz jam występowały 

ułamki ceramiki oraz fragmenty kości zwierzęcych. Odkryte obiekty datować można na późny okres 
lateński i okres wpływów rzymskich.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Acta Universitatis Lodziensia Folia 

Archaeologica”.
Badania będą kontynuowane.

WOJNICZ, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/20
osada wielokulturowa (epoka brązu, kultura przeworska, wczesne średniowiecze, •	
średniowiecze)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 27 września, przez mgr. 
Andrzeja Cetera (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 1 ara.

Badania kontynuowano na kulminacji cypla, w obrębie wykopów nr V,VI,VII. Odsłonięto 
i wyeksplorowano obiekty nr 15 - 24/98, należące do rożnych faz chronologicznych. Zwarty kompleks 
zabudowy, należący do kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich odkryto na 
wykopie V i VI. Składała się na nią półziemianka mieszkalna (22/98), budynek gospodarczy (słupowa 
półziemianka nr 20/98), obiekt o charakterze jamy zasobowej (nr 21/98) i wolno stojące palenisko 
(obiekt 19/98). Pozostałe obiekty należały przede wszystkim do kultury łużyckiej z jej młodszych faz 
rozwojowych. Była to półziemianka mieszkalna nr 15/98 oraz kilka jam o owalnych rzutach, dość 
płytko zagłębionych. Obiekty nr 23 i 24, których eksploracji nie zdołano dokończyć, były jamami 
neolitycznymi.

Dwuletnie badania na stanowisku nr 3 w Wojniczu pozwalają na wyróżnienie kilku etapów 
zasiedlenia tego terenu:

datowany na schyłek neolitu lub początek epoki brązu, który wiązać należałoby z episznurowym 1. 
horyzontem, reprezentowanym przez kulturę mierzanowicką,
datowany ma młodsze fazy kultury łużyckiej (okres halsztacki) licznie reprezentowany przez 2. 
obiekty i zabytki ruchome,
datowany na wczesny okres wpływów rzymskich (obiekty: 2, 3, 19, 20, 21, 22),3. 
datowany na wczesne średniowiecze (X-XII wiek), kiedy na terenie jaki zajmuje stanowisko 4. 
nr 3 istniała osada przygrodowa. Na ten okres datowana jest pewna ilość materiału 
ceramicznego. Brak obiektów nieruchomych może być skutkiem zniszczenia stanowiska, 
zwłaszcza w przypadku naziemnej zabudowy,
datowany na koniec XIII i XIV wiek, bardzo bogato reprezentowany przez liczne obiekty 5. 
nieruchome (nr 7, 7A, 8, 12) i zabytki. Okres ten umownie nazwać można „kasztelańskim”, 
gdyż nieopodal istniała znacząca w historii tych ziem kasztelania wojnicka.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Wojnickiej.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Zeszytach Wojnickich”.
Badania stanowiska ukończono.

Wójtowa Wieś, st. 72, woj. opolskie, AZP 90-37/3 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

ZADOWICE, st. 1, 1A, pow. Kalisz, woj. kaliskie
cmentarzysko kultury pomorskiej•	
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cmentarzysko kultury przeworskiej•	
osada kultury przeworskiej - wczesny okres wpływów rzymskich•	
wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe•	

Archeologiczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Wojciecha Sicińskiego (Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi).
Wyniki zostaną opublikowane w: „ Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VII”, oraz „Grób 
Skrzynkowy kultury pomorskiej z popielnicą twarzową z cmentarzyska w Zadowicach, woj. 
wielkopolskie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria 
Archeologiczna, nr 41”.

ZAKRZÓWEK SZLACHECKI, st. 5, gm. Ładzice, woj. piotrkowskie, AZP 81-49/35
cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki)•	

Ratunkowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu, przez Jerzego Matysiaka (PH 
„BAZDI”). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 547,25 m².

W trakcie prac na granicy warstwy ornej i żółtego piasku odkryto 10 grobów ciałopalnych: 4 
jamowe i 6 popielnicowych. Groby wyposażone były w zabytkowy materiał ceramiczny a w trzech 
przypadkach w ozdoby z brązu.

Materiały znajdować się będą docelowo w Muzeum Regionalnym w Radomsku, dokumentacja 
w PSOZ w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Łódzkiego Ośrodka 
Archeologicznego”.
Badania nie będą kontynuowane.

Ząbie, st. X, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-61/15 -- patrz: neolit

Zielona Góra, st. 18, wyk. VII, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 62-14/31 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Żabienko, st. 11 (GAZ 345), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Żegotki, st. 4, gm. Strzelno, woj. bydgoskie - patrz: neolit
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49BMŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI 
– OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH

ANTONIEW, st. 1, gm. Nowa Sucha, woj. skierniewickie, AZP 57-58/9
osada •	 łużycka (lV-V okres epoki brązu)
osada przeworska (młodszy okres przedrzymski, faza A•	 1 – starszy okres wpływów rzymskich, 
faza B1)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i we wrześniu przez mgr. 
Justyna Skowrona. Konsultowała prof. dr hab. Magdalena Mączyńska. Finansowane przez PSOZ. 
Trzeci sezon badań.

Stanowisko 1 w Antoniewie położone jest na niewielkim płaskowyżu, na lewym brzegu Bzury 
i zagrożone jest przez sąsiadujące piaśnice. W sierpniu i wrześniu przebadano 15 arów w pobliżu 
centralnej części stanowiska. W trakcie prac zarejestrowano 41 obiektów osadniczych, z czego kilka 
dwuczęściowych oraz 24 dołki posłupowe. Ponadto odkryto 2 budowle naziemne.

Wśród obiektów wyróżniał się obiekt nr 48 o wymiarach 539 x 390 x 55 cm zbudowany 
w konstrukcji plecionkowej, z paleniskiem. Kolejny obiekt, o wymiarach 130 x 125 x 40 cm, wylepiony 
gliną w kształcie nieckowaty, posiadał warstwę potłuczonych i silnie spieczonych naczyń. Być może 
obiekt pełnił funkcję łaźni. Obok natrafiono na obiekt nr 21 - pochówek psa. Zwierzę znajdowało się 
w jamie, w pozycji skurczonej. Jama grobowa wylepiona była gliną i posiadała konstrukcję drewnianą 
opartą na czterech słupach.

W materiale ruchomym wyróżniono 2 naczynia, przęślik, fragmenty kamienia żarnowego 
i rozcieracz. Jest to inwentarz kultury przeworskiej. Materiał kultury łużyckiej wystąpił w postaci 
fragmentów ceramiki.

Materiał i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Skierniewicach.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Miasta Zgierza” oraz 

„Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych, t. V”.
Badania będą kontynuowane.

Arbasy, st. 14, gm. Drohiczyn, woj. białostockie, AZP 50-81/11 - patrz: wczesna epoka brązu

BABI DÓŁ-BORCZ, st. 2, gm. Somonino, woj. gdańskie, AZP 13-40/51
cmentarzysko kultury wielbarskiej (okres rzymski)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez prof. dr hab. Magdalenę 
Mączyńską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki 
i PSOZ Gdańsk. Siedemnasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 5,5 ara.

W sezonie 1998 r. przebadano 5,5 ara powierzchni, na zachód od badanego w 1997 roku skupiska 
palenisk. Badania miały charakter ratowniczy, ze względu na konieczność przebadania powierzchni 
płaskiej cmentarzyska, wyłączonej spod uprawy leśnej na przeciąg pięciu lat. W 1998 r. natrafiono 
tylko na jeden niewielki obiekt, będący skupiskiem ceramiki kultury wielbarskiej. Trzeba zaznaczyć, 
że rozrzut grobów na cmentarzysku jest bardzo duży, do 18 metrów odległości, sądzić zatem należy, 
że natrafiono na pas pozbawiony obiektów.

W odległości około 600 metrów na zachód od stanowiska, przy kopaniu dołu w lesie, odkryto 
grób popielnicowy kultury wielbarskiej. Poza szczątkami ciałopalenia nie zawierał on żadnego 
wyposażenia. Grób ten albo wskazuje na bardzo rozległe cmentarzysko, jeśli należy do obiektów 
stanowiska 2, albo jest śladem kolejnej nekropolii kultury wielbarskiej, czego w chwili obecnej nie 
można rozstrzygnąć.
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Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii cmentarzyska.
Badania będą kontynuowane.

24BBABOROWO, st. 22, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-25/11 
cmentarzysko ludności związanej z kręgiem nadłabskim (III-IV w)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich)•	

25BBadania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 do 14 lipca przez mgr. Ryszarda 
Pietrzaka (Muzeum – Zamek Górków). Finansowane przez Muzeum – Zamek Górków. Czwarty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 225 m².

Tegoroczne badania były kontynuacją prac podjętych w latach poprzednich na cmentarzysku 
ludności związanej z kręgiem nadłabskim. Ich celem było rozpoznanie południowej peryferii 
stanowiska. Niestety okazało się, że obszar ten został zniszczony współczesnymi wkopami, które 
zniszczyły obiekty archeologiczne. Zarejestrowano jedynie piec o konstrukcji kamiennej, związany 
z ludnością kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum – Zamku Górków.
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie poświęconym badaniom na trasie 

gazociągu.
Badania nie będą kontynuowane.
 

26BBachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16 - patrz: wczesne średniowiecze

BESSÓW, st. 3, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 102-62/10 
osada z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 13 do 31 sierpnia przez mgr. 
Jerzego Okońskiego (Muzeum im. St. Fischera w Bochni). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 122,5 m².

Eksploracja naziemnego pieca garncarskiego, postawionego na warstwie kulturowej wcześniejszej 
osady. Komora paleniskowa pieca posiadała rzut owalny, zorientowany po linii północny zachód – 
południowy wschód i wymiary 1,42 x 1,10 m. Brak jest jakichkolwiek pozostałości przegrody wnętrza.

Kanał wlotowy jest silnie zniszczony ale bardzo precyzyjnie wyznaczają go boczne, wylepione 
gliną ścianki o szerokości do 20 cm.

Poza kanałem wlotowym znajduje się wydłużona, ułożona po osi całego założenia i zorientowana 
po linii północny zachód – południowy wschód, jama przypiecowa, posiadająca długość 3,20 m oraz 
szerokość około 1,00 m (wahania na długości jamy między 0,84 m w części centralnej a 1,06 m 
w sąsiedztwie kanału wlotowego i blisko południowego końca).

Z badań stanowiska pochodzi ponad 10 tysięcy fragmentów naczyń. Z zabytków wydzielonych 
zwraca uwagę srebrna moneta Trajana, płaski paciorek bursztynowy, żelazny czekan oraz znaleziony 
we wnętrzu komory paleniskowej kolisty krążek gliniany. Jego jednostronne, silne przepalenie 
i „spumeksowanie” powierzchni świadczy jednoznacznie, iż był wykorzystywany w charakterze 
przekładki między warstwami naczyń w trakcie wypału.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum im. St. Fischera w Bochni.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Acta Archaeologica Carpathica”.
Badania będą kontynuowane.

Błażejowice Dolne, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1 - patrz: środkowa i późna 
epoka brązu
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Bocheń, st. 16 (Strugienice, st. 4), gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Brodno, st. 1, gm. Środa Śląska, woj. dolnośląskie, AZP 77-24/10 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Bubel Stary, st. XIV-XV i XVII, gm. Janów Podlaski, woj. bialsko-podlaskie, AZP 56-87 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

CHABSKO, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/- 
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (fazy II – III, neolit)•	
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (III - IV okres epoki brązu, okres halsztacki faza C)•	
osada kultury przeworskiej (faza B•	 1 wczesnego okresu wpływów rzymskich)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa zachodnia, 
przeprowadzone przez mgr. Jacka Nowakowskiego, nadzory prowadzone przez mgr. Przemysława 
Bobrowskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Zespół 
ds. Ratownictwa Archeologicznego). Koordynacja prac - doc. dr hab. Lech Czerniak. Finansowane 
przez EuRoPol GAZ S.A.

Stanowisko zostało odkryte w latach 80-tych w wyniku badań w ramach Archeologicznego 
Zdjęcia Polski. Powtórnie prowadzone były obserwacje powierzchniowe w 1994 przez ekspedycję 
przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. W programie badań 
ratowniczych wytypowano je do wyprzedzających badań wykopaliskowych. Ratownicze badania 
wykopaliskowe zostały przeprowadzone w dniach od l do 30 września 1995 r (23,4 ara) i w czerwcu 
1998 r. w trakcie nadzorów nad pracami montażowymi (6 arów; trasę odhumusowano na szerokości 
17 metrów, a nie, jak planowano, 13 metrów).

Badania przeprowadzono według zasad metodycznych przyjętych dla wszystkich stanowisk 
eksplorowanych wykopaliskowo w ramach omawianej inwestycji. Po zdjęciu humusu przy 
pomocy spychacza oczyszczono całą powierzchnię stanowiska. Obiekty ukazywały się najczęściej 
bezpośrednio pod humusem. Ogólnie zarejestrowano 106 obiektów, w tym około 40 jam.

1 - Początek osadnictwa na stanowisku wyznacza pojawienie się osiedla reprezentującego kulturę 
ceramiki wstęgowej rytej. Odkryto 2 jamy.

2 - Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych (fazy II - III), kultury amfor kulistych, kultury 
trzcinieckiej zanotowano w formie pojedynczych fragmentów ceramiki.

3 - Osadę kultury łużyckiej (III - IV EB, HC) reprezentuje 18 obiektów (ziemianki, paleniska, 
jamy, dołki posłupowe). Poza tym odkryto l ciałopalny grób jamowy tej kultury, który nie należał 
najprawdopodobniej do odrębnego cmentarzyska.
4 - Większość obiektów reprezentuje kulturę przeworską (faza B l). Zarejestrowano pełny przekrój 
obiektów typowych dla osiedli tej kultury: od domów mieszkalnych przez jamy gospodarcze po 
paleniska. Niezbyt intensywne zagęszczenie występowania obiektów potwierdza, że w strefie badań 
znalazło się obrzeże osady. Wśród 4 domów trzy miały charakter półziemianek (budowle słupowe 
częściowo - przeciętnie ca 50 cm - zagłębione w ziemię), a jedna (nie można jednak wykluczyć, że 
jest ona starsza od pozostałych i reprezentuje kulturę łużycką) słupowy. Oprócz nich odkryto piec 
wapienniczy i jamę, w której przechowywano wapno. Odsłonięto także cztery paleniska.
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CIECHRZ, st. 26 (gaz. 371), gm. Strzelno, woj. bydgoskie
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski – okres wpływów •	
rzymskich)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	

Ratownicze badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zach., 
przeprowadzone na przełomie sierpnia i września przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego. Koordynacja 
prac - doc. dr hab. Lech Czerniak (autor sprawozdania). Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A.

Badania sondażowe na stanowisku wykonano we wrześniu 1996 r. (wykop o długości 40 m 
i o szerokości 2 m), odkrywając 1 jamę kultury łużyckiej.
W czasie nadzorów w sezonie 1998 r. zbadano powierzchnię 5,2 ara, rejestrując 3 niewielkie i o bardzo 
ubogiej zawartości obiekty: dwa kultury przeworskiej i jeden wczesnośredniowieczny.

Daniłowo Małe, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12 - patrz: wczesne średniowiecze

Daniłowo Małe, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/34 - patrz: wczesne średniowiecze

Domaniewice, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 61-55/19 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

27BDzierżnica, stan. 44, pow. Środa Wielkopolska, woj. poznańskie, AZP 54-32/285 - patrz: neolit

Dziwiszewo, st. l, gm. Giżycko, woj. suwalskie, AZP 18-72/- - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Gąsawa, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-35/68 - patrz: neolit

28BGIECZ, st. 21-22, gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/224-225
osada ludności kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	
osada ludności kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich, schyłek fazy C•	 2)
ślady osadnictwa z fazy A wczesnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Żychlińskiego (Ośrodek Naukowo-
Konserwatorski PKZ Sp. z o.o. Poznań) przy współpracy mgr Justyny Żychlińskiej oraz studentów 
archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Łódzkiego a także ASP w Poznaniu. 
Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Przebadano obszar 16 
800 m2.

Prace podjęto w związku z planowaną budową autostrady A2, której przebieg kolidował 
z obszarem stanowiska. 

Stanowisko zlokalizowane jest około 1 km na południe od wsi Giecz, na łagodnym, lekko 
pofałdowanym, cyplu małej doliny bezimiennego cieku.

Ujawniono obecność 1518 obiektów nieruchomych. W większości były to obiekty osadowe 
związane z zasiedleniem terenu stanowiska przez ludność kultury przeworskiej z młodszej części 
późnego okresu wpływów rzymskich. Ponadto zarejestrowano obiekty osadowe ludności kultury 
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pucharów lejkowatych oraz sporadycznie trafiające się obiekty ludności kultury amfor kulistych. 
Godny odnotowania jest fakt odkrycia trzech obiektów oraz nieznacznej ilości ceramiki z fazy 
A wczesnego średniowiecza. Jednak pozostałości niezwiązane z obecnością innych kultur, niż 
przeworska stanowią stosunkowo nikły procent wszystkich materiałów.

W trakcie prac odsłonięto dość dobrze i prawie kompletnie zachowaną osadę ludności przeworskiej. 
W jej obrębie zarejestrowano kilka dużych, naziemnych, słupowych budynków mieszkalnych oraz 
kilka obiektów półziemiankowych. Natrafiono także na zespół palenisk o konstrukcji kamienno-
glinianej oraz na trzy piece wapiennicze, z czego dwa zbudowane były z masywnych kamieni polnych. 
Ponadto odkryto dużą liczbę jam, częściowo o funkcji śmietniskowej, częściowo nieokreślonych, 
a także około 1000 dołków posłupowych, tak pojedynczych, jak i stanowiących części większych 
konstrukcji. Obiekty o odmiennej chronologii były reprezentowane z reguły przez jamy o funkcji 
trudnej do ustalenia oraz o niewielkiej zawartości materiału ruchomego.

Ogółem w trakcie prac pozyskano 2557 fragmentów ceramiki, z czego 2333 fragmenty stanowi 
ceramika ręcznie lepiona, pochodząca z okresu późnorzymskiego, 197 fragmentów wykonano przy 
użyciu koła garncarskiego, także z tego okresu. Pozostała część to materiał z innych horyzontów 
chronologicznych. Poza ceramiką natrafiono także na przęśliki oraz ciężarki tkackie, noże żelazne, 
rozcieracze kamienne i fragment dolnego kamienia okrągłego żarna rotacyjnego. Do znalezisk 
wyjątkowych zaliczyć należy żelazny grot włóczni odkryty wśród kamieni konstrukcyjnych jednego 
z wapienników. Z terenu osady pozyskano także dużą ilość brył polepy w dużej mierze noszących 
odciski konstrukcji, a także kilkaset fragmentów kości zwierzęcych.

Materiał ruchomy pozyskany na stanowisku pozwala datować osadę przeworską na schyłek 
podfazy C2 późnego okresu wpływów rzymskich. Badania zakończono.
Gnojno, st. III, gm. Konstantynów, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/40 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Gołasze – Puszcza, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80 - patrz: wczesna 
epoka brązu

GROCHY STARE, st. 1, gm. Poświętne, woj. białostockie, AZP 41-84/20
cmentarzysko kurhanów typu rostołckiego (kurhan nr 4) kultury wielbarskiej, faza B/C•	 1

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 1 do 30 lipca, przez mgr 
Katarzynę Rusin (Państwowe Muzeum w Białymstoku). Finansowane przez PSOZ. Piąty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 380 m².

Kurhan nr 4 znajdował się na południowym skraju cmentarzyska. Jego zniszczony przez orkę 
i wybieranie kamieni nasyp o wysokości do 0,44 m powyżej poziomu współczesnego gruntu 
był słabo czytelny w terenie. Średnicę kurhanu, około 22 metrów, wyznaczał zasięg płaszcza 
kamiennego zachowanego na obrzeżach w postaci bruku. Szczątkowo zachowane jądro kamienne 
o średnicy 9,50 m otaczało centralnie usytuowaną jamę grobową. Wymiary jamy grobowej to około 
4 m x 2,70 m (w stropie). Osią dłuższą jama zorientowana była wzdłuż linii północ - południe. 
Miąższość jamy grobowej: około 1,80 m. W stropie jamy grobowej czytelny był wkop wtórny, 
w przekroju trójkątny, wierzchołkiem skierowany ku spągowi jamy. Jego wypełnisko stanowił 
jasno- i ciemnoszary piasek ze smugami spalenizny. We wkopie zarejestrowano ułamki ceramiki, 
fragmenty wtórnie przepalonego szkła, okruchy nieprzepalonego szkła, 2 paciorki szklane, 
przepalone kości ludzkie.

Na dnie jamy grobowej odsłonięto zarys trumny kłodowej o wymiarach: 2,4 m x 0,68 m. Trumna 
ustawiona była na 4 parach równoległych kamieni. W trumnie znaleziono nieliczne, drobne ułamki 
ceramiki, 2 fragmenty srebrnej ostrogi (bez bodźca), ornamentowaną plakietkę – okucie ? (cienka 
blaszka złota), 2 fragmenty szklanych krążków do gry, okruchy szkła i przepalone kości ludzkie. Poza 
trumną we wschodniej części jamy grobowej odsłonięto elementy okucia pasa (?) z brązu, srebra 
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i złota, fragmenty sprężyny fibuli ze srebra, aureus Lucjusza Verusa z przewierconym otworkiem, 
łupiny orzechów laskowych (2 sztuki).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum w Białymstoku.
Wyniki badań będą publikowane w Informatorze Konserwatorskim.
Badania będą kontynuowane.

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6 - patrz: wczesna epoka brązu

INOWROCŁAW, st. 69, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 44-40/- 
osada kultury przeworskiej (faza B•	 1 wczesnego okresu wpływów rzymskich)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Marcina Woźniaka (Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu) przy udziale Jarosława Kozłowskiego, studenta UMK. Finansowane 
przez prywatnych inwestorów. Drugi sezon badań.

Celem badań było zabezpieczenie obiektów archeologicznych ujawnionych w trakcie budowy 
osiedla domów jednorodzinnych w latach 1997 i 1998. Prace archeologiczne ograniczono do 
wykopów budowlanych, w których odkryto 5 jam osadniczych kultury przeworskiej, w tym wędzarnia 
(?). Zgromadzono zbiór ułamków naczyń glinianych (409 fragmentów), kości zwierzęcych (122 
fragmenty) oraz nieliczne przedmioty rogowe i kamienne.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Jankowo Dolne, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/146 - patrz: późne 
średniowiecze

JARTYPORY, st. 2, gm. Liw, woj. siedleckie, AZP 53-76
ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich)•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	

Badania ratownicze prowadził mgr Jacek Andrzejowski (Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie)

Stanowisko odkryte przypadkowo w latach 70-tych podczas eksploracji żwirowni. W sezonie 1998 
przebadano przyległy do niej teren zagrożony zniszczeniem – łącznie około 150 m². Odkryto 38 obiektów, 
w tym większość ciałopalnych bezpopielnicowych grobów kultury wielbarskiej z późnego okresu 
wpływów rzymskich i 6 nieokreślonych obiektów ze schyłku epoki brązu i /lub wczesnej epoki żelaza.

Część grobów to duże jamy (średnicy do 1,20 m) o smolisto czarnym wypełnisku z licznymi 
węglami drzewnymi, silnie przepalonymi kośćmi, przepaloną i nieprzepaloną ceramiką oraz 
elementami wyposażenia. W jednym z nich (obiekt 30) znaleziono pojedyncze, spalone orzechy 
laskowe i brązową sprzączkę typu AE2. Kilka jam grobowych miało formę charakterystyczną dla 
grobów szkieletowych (prostokątne jamy zorientowane wzdłuż osi północ-południe, o jasnobrunatnym 
wypełnisku), złożono w nich jednak spalone szczątki (obiekty: 13, 14, 19); wyposażenie grobowe 
(ceramika, paciorki szklane i bursztynowe, grzebień z poroża) nie było przepalone. W kilku grobach 
stwierdzono różnie zachowane ślady konstrukcji kamiennych bruków i steli/?/ (obiekty; 13, 19, 22, 
26-28, 35). Na uwagę zasługuje niezbyt częsta w kulturze wielbarskiej ceramika robiona na kole, 
odkryta w kilku obiektach (26, 30).

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie. 

Z uwagi na ciągłe niszczenie stanowiska i jego dużą wartość poznawczą konieczne jest całkowite 
przebadanie zachowanej części cmentarzyska.
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JORDANOWO, st. 12, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/47
ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego •	
ślady osadnictwa późnoneolitycznego•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 21 lipca do 14 sierpnia przez mgr. Piotra 
Wawrzyniaka (Pracownia Naukowo-Badawcza PKZ, Sp. z o. o. Poznań). Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań.

Założono wykop o pow. 900 m² (wokół niszczącej stanowisko piaśnicy) oraz, dla uchwycenia 
zasięgu stanowiska, dwa wykopy sondażowe długości 20 metrów, szerokości od 2,5 do 10 metrów.

W sumie objęto badaniami 1200 m² powierzchni stanowiska, z czego 300 m² stanowi piaśnica, 
w której znaleziono pozostałości grobów lub pozostałości stosów pogrzebowych (?), pozostałe 
to bliżej nieokreślone funkcjonalnie, chronologicznie i kulturowo (wyjąwszy kilka jam być może 
wielbarskich) niewielkie jamy lub dołki posłupowe.

Wśród grobów wyróżniono ciałopalne (68) i szkieletowe (2). Wśród tych pierwszych 
zarejestrowano: jamowe - 20 (w tym 3 ze stelą), jamowe ze stosem (lub same stosy?) - 14, popielnicowe 
- 25 (w tym 2 ze stelą), popielnicowe obsypane stosem - 7.

Wyposażenie grobów było stosunkowo ubogie i charakterystyczne dla cmentarzysk ludności 
kultury wielbarskiej. Najczęściej ograniczało się do naczynia (z reguły popielnicy) i jednego do 
trzech drobnych przedmiotów domowego użytku. W kilkunastu przypadkach groby zawierały 
jedynie przepalonych kości. Kilka grobów wyróżniało się bogatym wyposażeniem – ob. 58, 89, 
i 93. Odnotowano m.in. następujące kategorie zabytków: naczynia gliniane (popielnice i przystawki 
grobowe), zapinki (głównie A II 40-41) brązowe, niekiedy z posrebrzanymi kabłąkami, bransolety 
brązowe o prosto zakończonych końcówkach, pierścień(?) brązowy, zawieszki żelazne (wiaderkowate), 
sprzączki, klamry i zawieszki do pasów (brązowe i żelazne), żelazne elementy szkatułki (okucia, 
sprężyna, klucz ?), żelazne krzesiwo szydłowate oraz kamienne krzesaki, szpile kościane i żelazne, 
grzebienie jedno- i wielowarstwowe, niekiedy łączone trzpieniami żelaznymi bądź kościanymi 
i zdobione w paru przypadkach bardzo misternymi, geometrycznymi ornamentami, paciory szklane, 
gliniane (z łupku?) i srebrny (dwustożkowaty), przęśliki gliniane.

Ponadto znaleziono, najczęściej na złożu wtórnym, liczne materiały krzemienne, głównie 
schyłkowopaleolityczne (m.in. rdzenie i narzędzia) i z późnego neolitu (w tym okaz gładzonej, 
niewielkiej siekierki).

Materiały zabytkowe znajduje się w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie.

KAMIENICA SZLACHECKA, st. 3, gm. Stężyca, woj. gdańskie, AZP 13-37/-
cmentarzysko płaskie kultury wielbarskiej z młodszego okresu wpływów rzymskich•	

Badania wykopalskowe, przeprowadzone przez mgr. Mirosława Pietrzaka i mgr Małgorzatę 
Tuszyńską (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Dziewiąty sezon 
badań. 

Kontynuacja i dokończenie prac na cmentarzysku, badanym z przerwami od 1987 roku. Przebadano 
595 m2 na północno-wschodnim i wschodnim skraju obiektu. Odkryto dwa groby szkieletowe oraz 
jeden grób ciałopalny, jamowy. Prawie cały sprawdzony teren znajdował się poza strefą występowania 
pochówków i towarzyszących im obiektów. Wyeksplorowano najprawdopodobniej wszystkie obiekty 
zalegające na terenie cmentarzyska. 

Jamy obu grobów szkieletowych, zapewne częściowo wyrabowanych w starożytności, były 
nieczytelne na powierzchni i uwidoczniły się dopiero na głębokości około 1,5 m poniżej poziomu 
humusu. 

W grobie 77 (obiekt 101) znaleziono czarkę glinianą (grupa XII B wg R. Wołągiewicza), przęślik 
gliniany i igłę brązową, zaś w grobie 78 (obiekt 102) - zapinkę A V 130, brązową, ze srebrnymi, 
złoconymi nakładkami, sprzączkę brązową o jednodzielnej ramie (grupa D, typ 1 wg R. Madydy-
Legutko), fragment szpili brązowej haczykowatej w oprawce drewnianej, przęślik gliniany i paciorki 
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szklane - dwa kubooktaedryczne fioletowe (grupa XII, typ 119 wg M. Tempelmann-Mączyńskiej) 
i dziewięć krążkowatych, pomarańczowych (grupa III, typ 52-53).

Resztki zębów odkryte w grobach pochodzą od osobników w wieku Adultus (grób 77) i Senilis 
(grób 78). Przy zapince zachowały się resztki tkanin. Groby pochodzą z fazy B2/C1.

W grobie jamowym z resztkami stosu wystąpiły nieliczne, przepalone kości ludzkie i fragment 
ceramiki.

Birytualne cmentarzysko płaskie kultury wielbarskiej w Kamienicy Szlacheckiej jest stanowiskiem 
niewielkim - 109 obiektów (w tym 82 groby), o stosunkowo krótkim czasie użytkowania - od fazy 
B2c do końca fazy C1 młodszego okresu rzymskiego. Użytkowane było przypuszczalnie przez kilka 
rodzin; na planie cmentarzyska można wyróżnić kilka zgrupowań grobów, między którymi występują 
dość duże puste przestrzenie. 

Cmentarzysko dostarczyło wielu interesujących zabytków a także informacji odnośnie obrządku 
pogrzebowego ludności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim. 

Pozyskane materiały, przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, będą 
opublikowane. 

Badania na stanowisku zakończono.

KARCZYN, st. 42, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie, AZP 46-41/33
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej•	
nowożytne „obozowisko” kopaczy torfu•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Marcina Woźniaka (Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu) przy udziale Jarosława Kozłowskiego, studenta Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Finansowane przez Gminę Inowrocław. Pierwszy sezon badań. Wyeksplorowano 8 
wykopów o łącznej o powierzchni 112,5 m².

Celem prac było zabezpieczenie stanowiska w związku z pozyskiwaniem piasku. Stanowisko 
położone jest na niewielkim naturalnym wyniesieniu w dolinie Bachorzy. Odkryto pojedynczy grób 
szkieletowy, częściowo zniszczony, ułożony po linii północ-południe z twarzą na wschód, wyposażony 
w nóż, osełkę i 2 krzemienne skałki, oraz ślady zniszczonych pochówków ciałopalnych (obok 
przepalonych kości zebrano 75 ułamków ceramiki). Relikty te związane są z działalnością ludności 
kultury przeworskiej. W okresie nowożytnym (przełom XIX i XX w.) miejsce to wykorzystywane 
było podczas kopania torfu. Odnaleziono ślady 2 pryzm torfu, ogniska, 231 ułamków ceramiki (w tym 
fragmenty naczyń drutowanych), 2 łyżki. 

Ślady pobytu ludności kultury amfor kulistych to 6 ułamków ceramiki.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Kazimierza, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 98-62 - patrz: neolit

KLONÓWKA, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i poźna epoka brązu)•	
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	
osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski)•	
osada kultury wielbarskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa od wczesnego średniowiecza po nowożytność •	

Badania wykopaliskowe przeprowadził mgr Edward Krause (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
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PKZ Spółka z o.o. w Poznaniu) przy współpracy mgr. mgr. Bartłomieja Rogalskiego i Piotra 
Pachulskiego oraz mgr inż. Jolanty Dereń-Pachulskiej. Prace finansowała Agencja Budowy 
i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Badania rozpoczęto u schyłku roku 1998 a zakończono 
z końcem lipca 1999 a prowadzono je związku z planowaną budową autostrady A1, której przebieg 
naruszyłby obszar stanowiska.

Stanowisko położone jest na Pojezierzu Starogardzkim i zajmuje północno-zachodni skraj 
wybitnego cypla wysoczyzny zakończonego niezbyt wyraźną terasą nadzalewową w postaci półki nad 
silnie meandrującą tutaj rzeką Wierzycą. Różnica poziomów na stanowisku zamyka się w granicach 
od 60,52 m n.p.m. na południu wykopu do 49,80 m n.p.m. na północy. Mniej więcej pośrodku 
wykopu i jak się wydaje także stanowiska znajdowała się silnie zdenudowana bezodpływowa kotlinka 
o powierzchni około 20 arów. Obszar całego stanowiska był od dłuższego czasu ugorem porośniętym 
roślinnością. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań powierzchniowych na stanowisku 
Klonówka 7 znajdować się miało cmentarzysko „krzyżackie” i pomorskie, o których były informacje 
od byłego mieszkańca opuszczonego już gospodarstwa. 

Ostatecznie cały badany wykop miał powierzchnię 12 400 m², obiekty archeologiczne dochodziły 
prawie do brzegu Wierzycy a ich zagęszczenie wystąpiło właśnie w okolicy wspomnianej kotlinki. 
Odkryto i zadokumentowano łącznie 229 obiektów nieruchomych oraz bardzo liczny materiał 
ruchomy zalegający w obrębie płatów kulturowych i osadowych przy kotlince jak też poza nią. 
Zwraca uwagę prawie zupełny brak kości, co może być uwarunkowane środowiskiem naturalnym. 
Południowy kraniec wykopu prawie pozbawiony obiektów wyznacza zasięg stanowiska 7 a nieliczne 
tu odkryte obiekty łączyć można ze stanowiskiem Klonówka 46, badanym nieco później.

W wykopie odkryto 9 obiektów nieruchomych datowanych na okres neolitu względnie wczesny okres 
epoki brązu oraz 1 obiekt (palenisko nr 196), pochodzący nawet ze schyłku mezolitu. Jednak o jego dawnej 
metryce świadczyć może tylko kompletne wypłukanie z obiektu śladów organicznych – brak było nawet 
węgli drzewnych, chociaż kamienie miały znamiona działania wysokiej temperatury – były przepalone 
oraz kruszące się. Obiekty neolityczne łączyć można z kulturą amfor kulistych w jej późnych stadiach 
rozwojowych. Osadnictwo neolityczne potwierdzają stosunkowo liczne znaleziska krzemienne. 

Osada kultury łużyckiej reprezentowana jest przez 5 obiektów nieruchomych a kultury pomorskiej 
przez 4 obiekty. Większość obiektów jest uboga w zabytki i tylko obiekt 11 kultury łużyckiej 
zawierał aż 178 fragmenty ceramiki. Więcej ceramiki pomorskiej znaleziono luźno poza obiektami 
a potwierdził jej obecność dr Marian Kwapiński.

Kultura oksywska na stanowisku reprezentowana jest przez 30 obiektów, grupujących się 
w północnej części wykopu. Jednak na obecnym etapie badań jest problem z odróżnieniem ceramiki 
tej kultury od wielbarskiej przy małej ilości charakterystycznych wyznaczników oksywskich.

Jak się jednak wydaje, na stanowisku dominuje osadnictwo kultury wielbarskiej, której przypisano 
64 obiekty nieruchome, występujące w centralnej i południowej części wykopu. Są tu obiekty 
mieszkalne, liczne bardzo regularne kwadratowe i prostokątne paleniska oraz jamy a nawet tzw. 
ognisko dymarskie(?) do wytopu żelaza a może i brązu.

Sądzimy, że większość zabytków ruchomych tzw. specjalnych należy łączyć z kulturą wielbarską 
a w tym i najładniejszy zabytek ze stanowiska, jakim jest doskonale zachowane żelazne siekierociosło. 
Ogólnie omawianą osadę datować można na okres II - III w. po Chrystusie. Przy omawianiu źródeł 
wielbarskich wspomnieć można o znalezieniu w wykopie (niestety luźno) fragmentu wylewu tzw. 
ceramiki siwej co jest rzadkością do tej pory w kulturze wielbarskiej na Pomorzu Nadwiślańskim.

Obiekty datowane na okres wczesnośredniowieczny w liczbie 7 wystąpiły głównie w północnej 
i środkowej części wykopu. Luźny ceramiczny materiał z tego okresu występował prawie na 
całym wykopie. Ogólnie można powiedzieć, że zabytki i obiekty pochodzą zarówno z okresu 
przedpaństwowego jak i z końca wczesnego średniowiecza.

Z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych w wykopie znajdowano tylko nieliczne ułamki 
naczyń glinianych oraz fragment cybucha fajki kaolinitowej holenderskiej, świadczące o względnie 
rolniczym użytkowaniu terenu stanowiska aż do czasów współczesnych. Żadnych śladów cmentarzysk 
nie odkryto.
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W sumie w wykopie znaleziono około 6700 fragm. ceramiki, 150 krzemieni, 118 kawałków 
polepy, 115 żużli i tylko 22 kości zwierzęce oraz pojedyncze zabytki specjalne (przęśliki, ciężarki, 
fragmenty noży, osełki, grudkę bursztynu oraz wymienioną siekierociosłę).

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w ONK PKZ sp. z o.o. w Poznaniu.
Badania będą kontynuowane.

KOLONIA WOLA, st. 2, gm. Zgierz, woj. łódzkie, AZP 62-52
osada kultury przeworskiej (fazy C•	 2-D1)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 czerwca do 14 sierpnia, 
przez mgr. Jacka Moszczyńskiego (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane 
prze PSOZ. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1600 m².

Rozległa warstwa kulturowa, związana z dużymi budynkami o konstrukcji naziemnej (kompleks 
zabudowy drugiej zagrody). Liczne paleniska wyłożone kamieniami, jamy i obiekty o bliżej 
nieokreślonej funkcji. Fragmenty naczyń lepionych i toczonych (powierzchnie gładkie i szorstkie).

Zabytki metalowe: „dziobowate” zakończenie końca pasa z brązu, fragment cyrkla żelaznego, 
płytka żelazna, nóż, zapinka żelazna  A VI 2.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania będą kontynuowane

KONARZEWO, st. 4, gm. Dopiewo, woj. poznańskie, AZP 53-26/164
osada z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 października do 6 
listopada, przez Tomasza Skorupkę, Ryszarda Pietrzaka (Centrum Badań Archeologicznych FUAM). 
Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 78 m².

Stanowisko zniszczone intensywną orką oraz w trakcie prac przygotowawczych pod budowę 
autostrady podczas II wojny światowej. 

Odkryto 6 obiektów zachowanych jedynie w części spągowej. Z obiektów tych nie pozyskano 
materiału archeologicznego. Z kolei z warstw mechanicznych pochodzi kilkadziesiąt fragmentów 
ceramiki, które możemy datować ogólnie na okres wpływów rzymskich i czasy nowożytne.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Poznańskim Towarzystwie Prehistorycznym.
Badania nie będą kontynuowane.

KORNACISKA, st. 2, gm. Długosiodło, woj. ostrołęckie, AZP 45-71/7
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa średniowiecznego•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. Wojciecha 
Borkowskiego („Gladius” – dr Wojciech Borkowski). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 250 m².

Jesienią 1994 roku przeprowadzono badania powierzchniowe.
Badania ratownicze podjęto z uwagi na stałe zagrożenie sta nowiska spowodowane intensywną 

uprawą roli.
Pod warstwą humusu (piaszczysta ziemia o grubości około 25-35 cm) zalegał calec w postaci 

jasnożółtego piasku. Odsłonięto 21 obiektów na poziomie stropu calca. Obiekty to rozległe jamy 
w planie nieregularne lub zbliżone do owalu, w profilu miały one kształt nieckowaty lub nieregularny. 
W wykopie I/III odsłonięto pozostałości obiektu mieszkalnego (w planie nieregularny o wym. 4,60 x 
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3,60 m, w profilu nieregularne zagłębienie, sięgające 0,36 m głębokości). W trakcie badań znaleziono: 
572 fragmenty ceramiki kultury przeworskiej, 4 fragmenty ceramiki średniowiecznej, 20 fragmentów 
ceramiki nowożytnej, 40 fragmentów polepy, 2 bryłki żużla, 1 fragment odłupka krzemiennego i 1 
narzędzie z otoczaka (gładzik).

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Ostrołęce.
Badania będą kontynuowane.

KOWALEWKO, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckej (epoka brązu)•	
cmantarzysko birytualne kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 czerwca do 12 sierpnia 
przez mgr. Tomasza Skorupkę (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Finansowane przez PSOZ. 
Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 11 arów.

Celem prac było uchwycenie północnego zasięgu cmentarzyska. Badania prowadzono dwufazowo. 
W pierwszym etapie dokończono eksplorację wykopu, rozpoczętego w 1997 r. podczas kręcenia 
filmu o badaniach wykopaliskowych na gazociągu (realizowanego przez Bronisława Szwarc-
Bronikowskiego). Po zakończeniu, odhumusowano kolejne odcinki. Zlokalizowano łącznie 81 
obiektów.

Odkryto i wyeksplorowano 69 grobów (łącznie 495 pochówków). Spośród odkrytych grobów 
37 stanowiły pochówki szkieletowe. Zachowany w nich materiał kostny zachowany był na ogół 
w dobrym stanie, pozwalającym na określenie płci i wieku osoby zmarłej. W nielicznych przypadkach 
stwierdzono wkopy rabunkowe (zaburzony układ anatomiczny w górnej części szkieletu). Ponadto 
odkryto: 4 groby bezpopielnicowe z czystymi kośćmi (pochówek złożony prawdopodobnie 
w woreczku z materii organicznej), 9 grobów bezpopielnicowych z resztkami stosu, 2 groby 
popielnicowe z bardzo nielicznymi przepalonymi kośćmi ludzkimi. 17 grobów popielnicowych 
z licznymi kośćmi ludzkimi, w tym l obsypany resztkami stosu, Z grobów pozyskano bardzo liczny 
materiał archeologiczny. Składają się na niego: naszyjnik srebrny, liczne brązowe zapinki, sprzączki 
do pasa brązowe i żelazne, okucia i zakończenia pasa, szpile brązowe i kościane, fragmenty grzebieni 
kościanych, brązowe i srebrne klamerki esowate, paciorki bursztynowe i szklane oraz inne - łącznie 
około 200 zabytków. Ponadto pozyskano materiał ceramiczny: popielnice i przystawki w grobach 
szkieletowych.

Ponadto zarejestrowano kontynuację skupiska osadniczego, pochodzącego z epoki brązu (kultura 
łużycka). Uchwycono łącznie 7 jam o charakterze gospodarczym, w których znaleziono materiał 
ceramiczny. Odkryto również l jamę neolityczną oraz 2 jamy o nieokreślonej chronologii.

Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w opracowaniu monograficznym wyników badań na gazociągu. 

Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Bieżanów, st. 27, woj. krakowskie, AZP 103-57/27 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Kraków -Kazimierz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10 - patrz: okres 
nowożytny

Kraków -Kurdwanów, st.12, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 104-56/9 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu



137

Kraków -Piasek, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/45 - patrz: wczesne średniowiecze

Kraków - Piasek, st. 7, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/51 - patrz: okres nowożytny

Kraków -Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5 – patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6 - patrz: 
wczesne średniowiecze

Kraków -Stradom, st. 4, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/17 - patrz: okres 
nowożytny

Kraków -Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Wesoła, st. 16, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/37 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Zwierzyniec, st. 22, gm. Kraków-Krowodrza, woj. krakowskie, AZP 102-56/128 - patrz: 
okres nowożytny

Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91/- - patrz: wczesna epoka żelaza

Liw, st. 4, gm. loco, woj. siedleckie - patrz: wczesna epoka żelaza

Lubomin, st. 7, gm. Boniewo, woj. włocławskie, AZP 52-45/158 - patrz: wczesne średniowiecze

Łany Małe, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43 - patrz: wczesna epoka żelaza

Łekno, st. 3, gm. Wągrowiec, woj pilskie, AZP 43-31/44 - patrz: wczesne średniowiecze

Malice Kościelne, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3 - patrz: neolit

MALNIE, st. 3(14), gm. Gogolin, woj. opolskie, AZP 93-37/71(78)
obozowisko paleolityczne•	
krzemienica mezolityczna•	
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osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, faza C•	 1)
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w okresie od 15 czerwca do 4 sierpnia przez 
mgr E. Matuszczyk i dr. J. Bronowickiego (Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
11 arów.

Badania przeprowadzono na południe od budowanej autostrady A-4, w pasie o szerokości 10 m 
i długości 110 m.

Miąższość humusu wahała się od 0,20 m do 0,45 m. Poniżej znajdował się zwietrzały wapień 
muszlowy, zwłaszcza w części zachodniej wykopu. W środkowej i wschodniej części przebadanego 
terenu, poniżej warstwy ornej zalegała cienka warstwa podglebia o miąższości od 0,05 m do 0,15 
m, pod którą wystąpił calec, składający się z piasku lub piasku z domieszką żwiru, miejscami 
występowały soczewki gliny.

Obiekty wystąpiły w zachodniej części wykopu na odcinku o długości ok. 50 m. Łącznie 
przebadano 20 jam osadniczych. Wśród nich wydzielono: 1 budynek zagłębiony, l półziemiankę, 
5 ognisk, l jamę gospodarczą, 2 obiekty nieokreślone, l nowożytny. Osiem dołów posłupowych (nr 
2-8, 19), tworzących układ dwóch rzędów zinterpretowano jako pozostałość budynku naziemnego 
o konstrukcji słupowej. Wypełnisko dołów posłupowych tworzyła próchnica z dużą ilością różnej 
wielkości kawałków polepy, z których część wykazywała ślady odcisków palików i belek. W 1996 roku 
w trakcie badań sondażowych odkryto 3 podobne obiekty. W obrębie ara 25 wystąpiła krzemienica 
mezolityczna (obiekt nr 16).

We wschodniej części wykopu wystąpiły pozostałości warstwy kulturowej.
Z zabytków ruchomych odkryto sprzączkę żelazną, okucie z brązu, fragmenty naczyń, w tym 

toczonych na kole, fragmenty kości zwierzęcych, dużą ilość grudek polepy oraz węgielki drzewne. 
Wśród całego materiału ceramicznego tylko 4,18 % stanowiła ceramika „siwa”. Fragmenty naczyń 
ręcznie lepionych pochodzą głównie z form garnkowatych, z których część zdobiona jest dołkami 
palcowymi i paznokciowymi oraz nieregularnie krzyżującymi się liniami rytymi. Niewielki odsetek 
stanowią fragmenty pochodzące z naczyń o gładkich, czarnych powierzchniach.

Na podstawie materiału ceramicznego i danych archiwalnych osadę można datować na fazę Cl 
okresu rzymskiego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Opolskim Roczniku Muzealnym” oraz „Badaniach 

Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 116-123.
Badania nie będą kontynuowane.

Małuski Wielkie, st. 5, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 87-50 - patrz: wczesna epoka żelaza

MASŁOMĘCZ, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 88-94/80
cmentarzysko birytualne grupy masłomęckiej kultury wielbarskiej (wczesna faza okresu •	
wędrówek ludów)

Badania wykopaliskowe, kierowane przez prof. Andrzeja Kokowskiego (Instytut Archeologii 
UMCS w Lublinie), miały charakter systematycznych prac badawczych, finansowanych przez UMCS 
w Lublinie. Osiemnasty sezon badań. Rozpoznano 3,75 ara powierzchni stanowiska, z czego 1,5 ara 
przypadło na dokończenie prac ubiegłorocznych.

Prace eksploracyjne prowadzono w obrębie 24 grobów. Odnotowano obecność jedynie ludzkich 
pochówków, jamowych bezpośrednich i trumiennych, jedno- i wieloosobniczych, w których 
znajdowały się szczątki kobiece i dziecięce, generalnie bardzo bogato wyposażone w dary grobowe 
(m.in. w naczynia gliniane, grzebienie, amulety, zapinki, szpile, sprzączki, igły, paciorki szklane 
i bursztynowe). 
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W sumie na stanowisku zadokumentowano dotychczas 472 groby. Najciekawszym odkryciem 
wydaje się być grób nr 427. W stropie jama grobowa posiadała zarys prostokąta i wymiary 4,5m x 
1,8m, a jej spąg odnotowano na głębokości 2,4 m, gdzie znajdowała się trumna wykonana z kłody. 
Zmarłą ułożono na wznak ze skrzyżowanymi w kostkach nogami (jakby spętanymi). Za głową 
znajdowała się wielka misa wykonana na kole garncarskim i ręcznie lepione naczynie. Z boku 
położono zabitego ptaka i drewnianą kasetę okuwaną aplikacjami z brązu i żelaza. Ponadto przy zmarłej 
znaleziono srebrną zapinkę, naszyjnik z paciorków szklanych i bursztynowych, kilka przęślików, 
grzebień z poroża i igielnik z ptasiej kości. Na wieku trumny ustawiono najprawdopodobniej 2 lub 3 
naczynia drewniane, łączone żelaznymi nitami. W zasypisku jamy grobowej odnotowano obecność 
drewnianych i kamiennych elementów konstrukcyjnych, które prawdopodobnie tworzyły otwarty 
szyb nad grobem. Po pewnym czasie w tym szybie pochowano mężczyznę. 

Godnym szczególnej uwagi jest także pochówek i jego wyposażenie znalezione w grobie nr 460. 
Odkryto tu jedynie czaszkę dziecka ze stojącymi przy niej dwoma naczyniami (dzbanek i waza) 
oraz naszyjnikiem złożonym z ornamentowanych paciorków szklanych i bursztynowego wisiorka. 
Pod czaszką odsłonięto fibulę miedzianą w kształcie ptaka. Jeszcze kilka innych grobów zawierało 
ciekawe inwentarze; na przykład pochówek kobiecy z grobu nr 461 posiadał dwie srebrne fibule 
typu ZG-149 i A 241 z podwójną sprężyną oraz esowatą klamerkę ze srebra, dwa paciorki zwijane 
ze srebrnego drutu i kościany grzebień. W grobie nr 465, obok naszyjnika ze szklanych paciorków, 
odkryto fibulę typu A 127 z wysoką pochewką, wykonaną ze srebra.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum w Zamościu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. IV. - 1999 r.

Miechowice, st. 4a, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45 - patrz: neolit

MOKRA, st. 8, gm. Miedźno, woj. częstochowskie, AZP 83-46/58
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich i wczesna faza okresu •	
wędrówek ludów) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Marcina Biborskiego 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez WKZ w Częstochowie oraz 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czwarty sezon badań.
Przebadano powierzchnię 304 m².

W bieżącym roku wyeksplorowano 68 grobów ciałopalnych popielnicowych i jamowych 
a także groby warstwowe o powierzchni kilku metrów kwadratowych z dużą ilością ceramiki, 
w tym przepaloną, toczoną na kole, dużą ilością przepalonych drobnych kości ludzkich i nasycone 
zabytkami jak np. zapinkami, nożami, sprzączkami i fragmentami przetopionych przedmiotów 
szklanych. Zinwentaryzowano 330 zabytków wydzielonych, 118 pozycje inwentarzowe ceramiki 
oraz 86 pozycji materiałów kostnych.

Pozyskane zabytki datowane są na fazy C2 i D1.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych” oraz 

„Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1998 r.”, s. 125-132.
Badania będą kontynuowane.

Mrocza, st. 2, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 35-34/34 - patrz: wczesna epoka żelaza
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MUNTOWO, st. XIX, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/3
osada kultury bagaczewskiej (okres wpływów rzymskich)•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 czerwca do 7 lipca przez mgr Annę 
Gręzak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) przy udziale studentki IA UW Izabelli 
Rogali. Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 198 m².

Stanowisko XIX, odkryte w 1996 r w ramach badań AZP, położone jest na dwóch sąsiadujących 
wzniesieniach na działce 94/5 (obręb Muntowo) od strony wschodniej i południowej, sąsiadujących 
z bagnem, będącym najprawdopodobniej pozostałością po zatoce jeziora Salęt.

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu 1998, były kontynuacją prac prowadzonych 
w roku ubiegłym. Miały na celu potwierdzenie hipotezy o istnieniu na tym obszarze osady z okresu 
wpływów rzymskich. 

Założono 9 wykopów (w tym jeden będący kontynuacją sondażowego wykopu z 1997 r.) o łącznej 
powierzchni ponad 213 m², z czego przebadano w całości 198 m². Jeden wykop o wymiarach 3 
x 5 metrów, ze względu na wstrzymanie prac przez złe warunki pogodowe, został przykryty folią 
i pozostawiony na kolejny sezon wykopaliskowy. Lokalizacja wykopów wynikała zarówno z wyników 
badań powierzchniowych (planigrafii znalezisk metalowych i odwiertów), jak też z potrzeby określenia 
stratygrafii stanowiska. W tym celu trzy z dziewięciu wykopów zlokalizowano na osi północ-południe 
na południowym stoku badanego wzgórza (wzniesienie południowe). 

W profilu zaobserwowano następujący układ warstw; pod warstwą ziemi ornej o miąższości od 
20 do 55 cm zalegała warstwa żółtego piasku, bądź piasku przemieszanego z gliną, zawierająca 
materiał archeologiczny (ceramikę i polepę) a pod nim calec w postaci zbitej gliny z soczewkami 
żwiru. Na stanowisku właściwie nie zaobserwowano istnienia regularnych warstw kulturowych. Jest 
to zapewne wynikiem lokalizacji na szczycie i skłonie niewielkiego wzniesienia. Przypuszcza się, 
że warstwy kulturowe mogły spłynąć po stoku. Potwierdzeniem tego przypuszczenia wydaje się 
być nieregularna ciemniejsza warstewka widoczna w profilach najniżej położonego wykopu. Także 
zabytki metalowe były znajdowane głównie w niższych partiach wzniesienia.

Podczas prac znaleziono i zadokumentowano łącznie 19 obiektów, z których trzy pozostawiono 
do eksploracji w kolejnym sezonie badawczym. Jeden obiekt jest prawdopodobnie współczesnym 
wkopem. Materiał ceramiczny z pozostałych obiektów sugeruje ich datowanie na okres wpływów 
rzymskich (obiekty l, 5-15, 18, 19) oraz na okres wczesnego średniowiecza (obiekty 2 i 4).

Najwięcej materiału archeologicznego dostarczył obiekt l, którego eksplorację rozpoczęto 
w ubiegłym sezonie. Miał on kształt przypominający prostokąt o zaokrąglonych rogach, nieco 
zwężający się w części środkowej. Wymiary obiektu: długość około 290 cm, szerokość 160 cm, 
maksymalna miąższość 75 cm. W części południowej obiektu wyraźnie rysowała się warstwa 
spaleniskowa o miąższości 3-4 cm. W tej także części, na głębokości około 40 cm od powierzchni, 
zaobserwowano półkoliście układające się otoczaki (8 sztuk). W profilu obiektu wydzielały się 3-4 
ciemniejsze warstwy przedzielone warstwami żółtawego gliniastego piasku. Wypełnisko całego 
obiektu stanowiło ponad 500 fragmentów ceramiki różnej wielkości a także polepa, węgle drzewne 
oraz kilka bardzo drobnych fragmentów kości zwierzęcych. W materiale ceramicznym przeważały 
fragmenty naczyń o chropowaconych zewnętrznych powierzchniach i wylewach zdobionych 
zaszczypywaniem. Podobne formy, datowane na okres wpływów rzymskich, znaleziono na pobliskich 
osadach w Wyszemborku, st. I (Antoniewicz 1977) i st. V (Fedorczyk, Nowakowski, Szymański 
1998). 

Oprócz powyższych, w wypełnisku obiektu znaleziono kilkanaście fragmentów naczyń o starannie 
gładzonych powierzchniach barwy ciemnoszarej, prawie czarnej, analogicznych do ceramiki 
z cmentarzysk kultury bogaczewskiej (Wyszembork, st. IVa, P. Szymański, informacja ustna).

Do szczególnie interesujących należał obiekt 4, który rysował się w planie jako czarna plama 
o trapezowatym kształcie o wymiarach około 320 x 240 cm. W profilu obiekt miał kształt nieckowaty 
(miąższość do 35 cm). Wypełnisko stanowiła przepalona czarna ziemia, w której znaleziono dużą 
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ilość przepalonych kamieni o kilkunastocentymetrowej średnicy, ponad 100 fragmentów ceramiki, 
drobne fragmenty polepy oraz węgli drzewnych.

W materiale ceramicznym było kilkanaście drobnych fragmentów z ornamentem w postaci 
dookolnych żłobków, jeden fragment z ornamentem odcisków paznokciowych na załomie brzuśca, 
kilka wylewów silnie wywiniętych na zewnątrz oraz fragmenty naczynia z cylindryczną szyjką. 
Analogiczne formy naczyń znaleziono na pobliskim stanowisku Szestno - Czarny Las w warstwie 
datowanej na X-XI w. (W. Wróblewski, informacja ustna). W warstwie spągowej obiektu zarysował 
się kolejny obiekt (nr 18), w który został wkopany opisywany ob. 4.

 W części szczytowej badanego wzgórza natrafiono na skupisko obiektów. Największy usytuowany 
centralnie (ob. 10) zarysował się jako koliste zaciemnienie o średnicy około 120 cm., wokół niego 
występowało 11 niewielkich zaciemnień, najprawdopodobniej dołków posłupowych. W części 
spągowej centralnie umieszczonej jamy zaobserwowano wyraźną czarną warstwę węgli drzewnych 
(niekiedy sporej wielkości) - być może była to pozostałość jakiejś drewnianej bądź wiklinowej 
konstrukcji. Analogiczny do niego był obiekt 18. Wypełnisko obydwu obiektów stanowiła ciemnoszara 
ziemia z fragmentami ceramiki, polepy, węgli drzewnych oraz bardzo słabo zachowanych kości 
zwierzęcych - ciemniejszą warstewkę z węglami drzewnymi, być może ślad konstrukcji drewnianej 
bądź wiklinowej.

W wykopie VIII, zlokalizowanym u południowego podnóża wzniesienia w warstwie spływowej 
znaleziono połówkę dirhema wybitego około 765/66 - 807/8 r. n.e. - w mennicy Madinat as-Salam.

Osada w Muntowie jest stanowiskiem przynajmniej dwufazowym (okres wpływów rzymskich 
i wczesnego średniowiecza). Jak do tej pory nie znaleziono materiałów, które można by datować na 
okres wędrówek ludów, który wypełniłby lukę między rzymską i średniowieczną fazą użytkowania 
stanowiska.

Badania będą kontynuowane.

NIESZAWA KOLONIA, st. 5, gm. Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie, AZP 82-74/9
ślady osadnictwa kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B•	 2/C1- C1a)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 lipca do 18 sierpnia przez 
mgr Martę Stasiak-Cyran (Muzeum Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 200 m².

W sezonie 1998 kontynuowano rozpoznanie osady w kierunku zachodnim. W wyniku odsłonięcia 
200 m powierzchni stanowiska odkryto 16 obiektów archeologicznych, w tym 4 o konstrukcjach 
słupowych. Wydobyto łącznie 7551 fragmentów naczyń glinianych, 796 kości zwierzęcych, 451 
fragmentów polepy. W tej liczbie ceramika charakterystyczna stanowi 17%.

Stanowisko w Nieszawie Kolonii jest jednowarstwowe i reprezentuje kulturę przeworską. 
W materiale ceramicznym znalazło się jedynie kilka fragmentów naczyń kultury łużyckiej oraz 
nowożytnych. Warstwa kulturowa zalegająca pod ziemią orną na głębokości 18-20 cm miała 
miąższość od 15 od 30 cm.

Wyróżnione obiekty to w większości jamy, które pełniły prawdopodobnie jakieś funkcje 
gospodarcze. Cechą wspólną części z nich było występowanie dużej ilości polepy i kości zwierzęcych. 
Pozostałe charakteryzowały się nieregularnymi w planie i profilu zarysami i zawierały niewielkie 
ilości materiału zabytkowego, głównie ceramicznego.

Odkryto 2 paleniska należące do typu palenisk otwartych z obstawą kamienną. Zbudowane były 
z pojedynczej warstwy kamieni odsłoniętej na głębokości 20 cm oraz, poniżej, około 30 centymetrowej 
warstwy nasyconej drobnymi węgielkami i popiołem.

W czterech przypadkach zarejestrowano ślady konstrukcji słupowych (obiekty 42, 43, 48 i 51). 
Najciekawszym pod względem konstrukcji oraz treści kulturowej jest obiekt 51.W zarysie posiadał 
regularny prostokątny kształt, o zaokrąglonych narożnikach. Jego wymiary to: ok. 3,6 m x 8,6 m, co 
daje powierzchnię prawie 31 m. Obiekt zorientowany został na osi północ-południe. Profil obiektu 
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wskazuje na jego dwuczłonowość. Płaskie dno w części północnej sięgało 90 cm od poziomu odkrycia, 
w części południowej - 70 cm. Zarejestrowano łącznie 13 dołków posłupowych o średnicach średnio 
30 cm. Obiekt ten dostarczył najwięcej zabytków pozaceramicznych - 14 sztuk.

Osada w Nieszawie Kolonii jest obecnie najlepiej rozpoznanym stanowiskiem typu osadniczego ze 
starszego okresu rzymskiego na Lubelszczyźnie i pierwszym w regionie stanowiskiem dostarczającym 
danych na temat budownictwa mieszkalnego ludności kultury przeworskiej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Lubelskim w Lublinie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. 4.
Badania będą kontynuowane.

Nowy Dworek, st. 7, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/7 - patrz: wczesne 
średniowiecze

ODRY, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38/1
cmentarzysko płaskie i kurhanowe z kręgami kamiennymi kultury wielbarskiej•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Tadeusza Grabarczyka (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Dwudziesty 
dziewiąty sezon badań. 

Prowadzono prace wykopaliskowe w północno-wschodniej części cmentarzyska. Wykop 
o powierzchni 78 m² został usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie odcinków badanych w 1997 
r. Odkryto w jego obrębie dwa pochówki szkieletowe (nr 577-578), z których w jednym znaleziono 
dużą kolię paciorków szklanych i bursztynowych z brązową sprzączką AD 17. Analiza paciorków 
pozwala datować pochówek na stadium C1b.

Kolejny wykop zlokalizowany był w odległości 60 metrów na wschód od granicy rezerwatu 
„Kręgi kamienne”. Znajdowała się tam przewrócona duża stela kamienna. Wytyczono wykop 
o powierzchni 15 m² i tuż na południe od steli ukazał się zarys jamy grobu szkieletowego, którego 
po pewnych wahaniach oznaczono jako kolejny, nr 579. Jama była przecięta wkopem rabunkowym, 
całą pewnością nie był współczesny, nie sięgał on jednak dna jamy, która zniknęła na głębokości 167 
cm od powierzchni. Jedynym wyposażeniem grobu były 4 zęby. Dzięki temu znalezisku osiągnięto 
perspektywę znacznego wydłużenia prac na cmentarzysku.

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego zaś dokumentacja tamże 
oraz w oddziale bydgoskim Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

Badania będą kontynuowane.

57BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - patrz: paleolit

OLSZA, st. 10 (Gaz 350), gm. Mogilno, woj. bydgoskie
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu (I okres)•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)•	
osada wczesnośredniowieczna (faza D)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego, mgr Monikę 
Kwiatkowską i mgr Edytę Mrowiec (Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Oddział 
w Poznaniu, Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego). Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak 
(autor sprawozdania). Ratownicze badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Jamał – 
Europa zach. Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. 
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Stanowisko zostało odkryte w latach 80-tych w wyniku badań w ramach Archeologicznego 
Zdjęcia Polski. Obserwacje powierzchniowe powtórnie prowadzone były w 1994 przez 
ekspedycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. 
W programie badań ratowniczych wytypowano to stanowisko do nadzorów, wykonywanych 

bezpośrednio w trakcie prac budowlanych. 
W czasie nadzorów wykonanych w lipcu 1998 r. okazało się, że stanowisko ma większy zasięg niż 
oceniono na podstawie badań powierzchniowych. Zbadano powierzchnię 16,5 ara na północnym 
obrzeżu zasięgu stanowiska. Zarejestrowano 11 obiektów, w tym na cmentarzysku birytualnym kultury 
wielbarskiej 3 groby ciałopalne popielnicowe i 2 groby szkieletowe (dzieci; wszystkie groby silnie 
zniszczone). Zbadano ponadto 6 obiektów wczesnośredniowiecznych (dziegciarnia, 3 paleniska). 
Wcześniejsze fazy osadnicze reprezentują pojedyncze fragmenty ceramiki.

Opalenie, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ - - patrz: wczesna epoka żelaza

Ostrołęka, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. piotrkowskie, AZP 79-48/88 -  patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

PAKOSZÓWKA, st. 26, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, AZP 112-77/108
osada krągu dackiego, związanego z kulturą Karpów (młodszy okres wpływów rzymskich, •	
III-IV wiek)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 21 sierpnia, przez Renatę 
Madydę-Legutko (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez PSOZ 
w Krośnie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 382 m².

W trakcie badań w 1998 r, odsłonięto fragment zabudowy osady w postaci jam posłupowych 
(ob. 1/98, 2/98) oraz różnej wielkości nieckowato zagłębionych jam (ob. 3/98 - 6/98). Ponadto, 
zlokalizowano odrębne skupiska ceramiki. 

Zakończono eksplorację obiektu 1/94, badanego w latach poprzednich. Stanowi go jama 
o nieregularnych granicach, długości 9 m, szerokości 7 m, w wypełnisku której stwierdzono znaczne 
ilości fragmentów ceramiki wykonanej na kole garncarskim. 

Ruchomy inwentarz zabytkowy pozyskany w 1998 r, reprezentowany jest przez ceramikę (486 
fragmentów), wśród której 90% zbioru stanowią fragmenty naczyń formowane na kole garncarskim, 
z glin ilastych, o gładkich, szarych, ścieralnych powierzchniach.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgowym w Krośnie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Acta Archaeologica Carpathica”.
Badania będą kontynuowane.

PAPROTKI KOLONIA, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2
płaskie cmentarzysko ciałopalne kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej (młodsza faza •	
późnego okresu przedrzymskiego - rozwinięta faza okresu wędrówek ludów, A2 -E)
okres nowożytny•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 lipca do 1 sierpnia, przez 
mgr. mgr. Małgorzatę i Macieja Karczewskich (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowane 
przez PSOZ. Siódmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 143,7 m².

Prace wykopaliskowe prowadzono we wschodniej części cmentarzyska. Odkryto 23 mocno 
zniszczone groby: 201-223, w tym 16 popielnicowych (groby: 201-207, 209, 212-214, 217-220, 222) 
i 4 jamowe, ze zwartym skupiskiem fragmentów przepalonych kości ludzkich (groby: 208, 210, 211, 
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223), grób symboliczny zawierający jedynie resztki stosu pogrzebowego (grób 216) i 2 pozbawione 
wyposażenia pochówki szkieletowe koni (groby 215 i 221). Część eksplorowanej powierzchni 
zajmowały wypełniska obiektów nowożytnych - okopy z czasów I wojny światowej i jamy gospodarcze 
(odpadkowe) powstałe najprawdopodobniej w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Odkryte w 1998 roku groby wyznaczają trzy nowe strefy użytkowania cmentarzyska. 
Zarejestrowane zostało nowe skupisko pochówków, zlokalizowane na wschód od eksplorowanej 
w poprzednich sezonach badawczych koncentracji grobów w centralnej (?) części cmentarzyska. Ich 
wyposażenie, obejmujące żelazne szpile grupy C wg B. Beckmann (groby 202, 210), oraz paciorki 
bursztynowe grupy XXX, typ 388 wg M. Tempelmann - Mączyńskiej (groby 202, 210), wskazuje, że 
odkryta została część cmentarzyska datowana na późny okres wpływów rzymskich. 

Skraj kolejnego skupiska grobów uchwycony został w na północno-wschodnim krańcu badanej 
części cmentarzyska. Miniaturowe, brązowe szczypczyki odnalezione w popielnicy z grobu 222, 
jednego z dwóch eksplorowanych tu pochówków, nie pozwalają na bliższe datowanie. Trzecią strefą 
jest koncentracja pochówków końskich, zlokalizowana na wschód i północny wschód od największego 
skupiska grobów w centralnej(?) części cmentarzyska. Wyznacza ją pochówek konia odkryty w 1994 
roku (grób 175), oraz dwa groby wyeksplorowane w 1998 roku.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Badania będą kontynuowane.

PAPROTKI KOLONIA, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/73
ślady osadnictwa kultury lyngbijskiej (paleolit schyłkowy)•	
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)•	
osada kultury bogaczewskiej (okres wpływów rzymskich - okres wędrówek ludów, B•	 2/C1-D)
osada grupy olsztyńskiej (okres wędrówek ludów, faza E)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 do 19 lipca, przez mgr 
Małgorzatę Karczewską (Muzeum Okręgowe w Suwałkach) przy współpracy Instytutu Historii Filii 
Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku i Urzędu Gminy Miłki). Finansowane przez PSOZ 
i Urząd Gminy Miłki. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 36 m².

Prace wykopaliskowe prowadzono w południowo-wschodniej części wykopu VII, wytyczonego 
w 1996 roku. Wyeksplorowano wypełniska 10 obiektów odkrytych w latach 1996 i 1997 i jednego 
obiektu - nr 82 z 1998 roku. Drugi z obiektów (nr 81) odsłoniętych w 1998 roku, zadokumentowano 
na poziomie stropu wypełniska i zabezpieczono do kolejnego sezonu badań. Wśród zbadanych 
obiektów znajdowało się 7 jam gospodarczych o kolistym lub owalnym kształcie stropów wypełnisk, 
zróżnicowanej głębokości i najprawdopodobniej różnej funkcji, datowanych na późny okres wpływów 
rzymskich (obiekty: 35, 37, 39, 51), okres wędrówek ludów (obiekt 76) i późny okres wpływów 
rzymskich - okres wędrówek ludów (obiekty: 41, 82). Zanotowano także trzy jamy po korzeniach 
drzew lub przegłębienia warstwy kulturowej w obręb calca archeologicznego powstałe w wyniku 
nałożenia się śladów po orce (obiekty: 78-80). 

Obiekt 77 okazał się rozwleczeniem stropów sąsiednich obiektów 41 i 76. W wypełniskach 
jam gospodarczych natrafiono na fragmenty ceramiki naczyniowej, bryłki polepy, fragmenty węgli 
drzewnych, kości zwierzęce i ptasie.

Ponadto na powierzchni stanowiska odnaleziono liściak lyngbijski.
Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Badania będą kontynuowane.

Pilce, st. 1, gm. Kamieniec Ząbkowicki, woj. wałbrzyskie, AZP 92-26/65 -patrz: wczesne 
średniowiecze
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POKRZYWNICA, st. 1, gm. Pawłów, woj. kieleckie, AZP 84-68/141
osada hutnicza kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich)•	
osada wczesnośredniowieczna (VIII-XII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 3 sierpnia do 8 września 
przez Szymona Orzechowskiego (PSOZ) przy współpracy Jolanty Gągorowskiej. Finansowane przez 
PSOZ. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 550 m².

Osada kultury przeworskiej. 
Prace koncentrowały się we wschodniej części osady w strefie bezpośrednio narażonej na zalanie 

(zbiornik wodny „Wióry”).
Odkryto 9 obiektów datowanych na młodszy okres rzymski, w tym półziemiankę o konstrukcji 

słupowej i 2 kolejne paleniska z tzw. żużlem miseczkowatym związanym z postredukacyjną fazą 
oczyszczania łupek żelaznych otrzymywanych w piecach dymarskich występujących na obrzeżach 
osady. Poza ceramiką ręcznie lepioną i obtaczaną (siwa) znaleziono min. 2 brązowe jednodzielne 
zapinki z podwiniętą nóżką, noże żelazne i kościane grzebienie.

Osada wczesnośredniowieczna. 
Szczególnie duże zagęszczenie obiektów z tego okresu zarejestrowanego na wschodnim stoku 

lessowego cypla, wcinającego się w dolinę Pokrzywianki. Zarejestrowano około 30 różnego rodzaju 
jam gospodarczych i przemysłowych skupionych wokół 2 regularnych palenisk posiadających 
wyłożone kamieniami dna i rozległe tzw. jamy przypiecowe zawierające duże ilości pyłu węglowego. 
Trudno określić jednoznacznie funkcję tych obiektów. Poza ceramiką silnie obtaczaną z X-XII w. 
wystąpiły pojedyncze paciorki szklane, kilka noży i srebrny kabłączek skroniowy.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w PSOZ Kielce.
Badania będą kontynuowane.

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 54-28/96 - patrz: neolit

29BRadgoszcz, st. 15, gm. Międzychód, woj. gorzowskie, AZP/47-18 - patrz: paleolit

ROGÓW OPOLSKI, st. 2, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/9
osada neolityczna•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
osada późnośredniowieczna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadził w sierpniu Leszek Żygadło (Zespół Badań 
Ratowniczych przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN O/Wrocław). Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 5 arów.

W 1926 r. wyorano na „Polu Kasperka” (obecnie dz. gr. nr 961/1) zabytki (2 groty broni 
drzewcowej, umbo 7a Jahna, imacz odmiana 9 Jahna, fragment nożyc kabłąkowych) pochodzące 
najprawdopodobniej z jednego zespołu grobowego datowanego na fazę C1 okresu wpływów 
rzymskich. Ponadto z okresu międzywojennego pochodzą informacje o odkryciach ceramiki z IV w. 
n.e. i nieokreślonej kulturowo ceramiki neolitycznej. 

Badania weryfikacyjne prowadzone na stanowisku w 1967 r. (P. Kaczanowski) dały wynik 
negatywny. Zabytków archeologicznych dostarczyła dopiero prospekcja powierzchniowa prowadzona 
w 1971 r. (M. Krzymski i L. Kamiński). W trakcie badań powierzchniowych w 1985 r. (K. Bykowski) 
zebrano jedynie ceramikę datowaną na późne średniowiecze. W 1996 r., w związku z planowaną 
budową autostrady A4, przeprowadzono badania sondażowe (E. Matuszczyk i B. Jarosz), które 
potwierdziły obecność na stanowisku grobu kultury przeworskiej (?) oraz dostarczyły śladów 
osadnictwa późnośredniowiecznego.
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Celem ratowniczych badań archeologicznych było przebadanie odcinka w południowym pasie 
inwestycyjnym, pomiędzy kilometrami 246+465 - 246+590, planowanej autostrady A-4.

W toku prac archeologicznych, prowadzonych na stanowisku, przebadano ogółem powierzchnię 
około 5 arów, na której udokumentowano 2 doły posłupowe. Obydwie jamy były w rzucie 
regularnymi owalami o średnicy 0,26 i 0,28 m oraz o głębokości 0,26 i 0,2 m. Ich wypełniska tworzyła 
szarobrunatna próchnica z domieszką węgli drzewnych. Żaden z obiektów nie dostarczył zabytków 
ruchomych. W trakcie oczyszczania powierzchni wykopu nie odkryto również, poza ułamkami 
ceramiki nowożytnej w spągu warstwy ornej, innych zabytków archeologicznych, poświadczających 
istnienie w tym miejscu osadnictwa pradziejowego lub średniowiecznego.

Z lat międzywojennych pochodzą informacje o odkrywanej na stanowisku bliżej nieokreślonej 
kulturowo ceramice, zabytkach krzemiennych i kamiennych z epoki neolitu, które mogą świadczyć 
o funkcjonowaniu osady. 

Odkryte w latach 20-tych i 30-tych zabytki wskazują wyraźnie na istnienie w tym miejscu 
cmentarzyska ludności kultury przeworskiej, którego chronologię można określić na późny okres 
wpływów rzymskich. Cmentarzysko wchodziłoby w skład strzelecko-opolskiego regionu osadniczego, 
którego apogeum rozwoju przypada na fazę C1.

Przeprowadzone prace wykopaliskowe wykazały, że wschodnia część terenu objętego badaniami 
(na odcinku około 60 metrów) została w okresie międzywojennym zniszczona przez piaskownię. Dół 
wybierzyskowy, umieszczony u wylotu suchej doliny denudacyjnej, został częściowo zrekultywowany 
w okresie powojennym. Na podstawie widocznego jeszcze w terenie przebiegu krawędzi piaskowni 
można stwierdzić, że zniszczona strefa obejmowała północny skraj „Pola Kasperka” (dz. gr. nr 
124/7), na którym w 1926 r. odkryto elementy wyposażenia grobu popielnicowego. W chwili obecnej 
ta działka gruntowa jest nieużytkiem, na którym ma miejsce, na niewielką skalę, dzikie wydobywanie 
piasku.

Na podstawie badań ratowniczych ustalono, że obszar objęty badaniami znajdował się poza 
zasięgiem stanowiska lub mógł stanowić jego peryferię (odkrycie dwóch jam posłupowych). Jak 
wykazały badania AZP i zakładane w 1996 r. sondaże, stanowisko należy lokować około 20-40 m 
na południe i południowy zachód od granicy wykopu. Nie można także wykluczyć, że fragment 
stanowiska uległ zniszczeniu w wyniku eksploatowania piasku.

Materiały i dokumentacja docelowo będą się znajdować w Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych”.

Badania nie będą kontynuowane.

ROGÓW OPOLSKI, st. 8, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/10 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
osada późnośredniowieczna i nowożytna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez Jarosława 
Bronowickiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Wrocław). Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,12 ha.

Stanowisko zostało odkryte przez B. Brymerskiego i L. Kamińskiego w 1971 roku. Weryfikacja 
AZP została przeprowadzona przez K. Bykowskiego w 1985 roku.

Celem badań była eksploracja nawarstwień kulturowych zagrożonych zniszczeniem w wyniku 
budowy autostrady.

W trakcie badań natrafiono na peryferyczną, północną część stanowiska. Materiały archeologiczne 
zalegały jedynie w wąskim pasie (około 10 metrów), rozciągającym się wzdłuż krawędzi południowej 
nitki autostrady. Nawarstwienia stanowiska zostały najprawdopodobniej poważnie naruszone 
w wyniku robót ziemnych, prowadzonych w latach 70-tych, w związku z czym natrafiono tylko 
na l obiekt nieruchomy, pochodzący z przełomu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego. 
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Miejscami zachowały się również płaty warstwy kulturowej związanej z osadnictwem z okresu 
wpływów rzymskich.

Ranga stanowiska jest raczej niska, choć w przypadku podjęcia dalszych robót ziemnych, 
konieczny jest ścisły nadzór konserwatorski.

Materiały i dokumentacja docelowo będą się znajdować w Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych” oraz 
„Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 136-
141.

Badania nie będą kontynuowane.

ROSTEK, st. 2, gm. Gołdap, woj. suwalskie, AZP 13-78
osada jaćwieska z materiałem datowanym od późnego okresu wpływów rzymskich do •	
wczesnego średniowiecza 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Annę Bitner-Wróblewską (Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie) przy współpracy Marcina Engela (autora sprawozdania). 
Finansowane przez PSOZ. Szósty sezon badań. Przebadano łącznie obszar około 150 m² w najbardziej 
zagrożonej części stanowiska.

Podjęto badania ratownicze ze względu na postępujące niszczenie stanowiska. W trakcie prac 
uchwycono część dużego obiektu o charakterze mieszkalnym, palenisko oraz warstwę kulturową.

Dwuczęściowy obiekt mieszkalny oznaczony jako 1 i 1a został znacznie zniszczony, dlatego nie 
udało się uchwycić jego planu w całości. Z obiektu pozyskano bardzo interesującą serię ceramiki 
wczesnośredniowiecznej, fragmenty ciężarków tkackich, przęślika, nieokreślony przedmiot metalowy 
oraz kilka kilogramów polepy.

W wykopach l, 2, 4 odkryto warstwę kulturową o miąższości dochodzącej do ponad 50 cm. 
Znaleziono liczne fragmenty ceramiki datowanej od okresu wpływów rzymskich do wczesnego 
średniowiecza oraz nożyk żelazny.

Wykonano również serię odwiertów w sąsiedztwie obiektu 1-1a, które zarejestrowały występowanie 
tam warstwy kulturowej.

Badania przeprowadzone przez Dział Archeologii Bałtów w roku 1998 potwierdziły wcześniejszą 
chronologię osady, która trwała tu od późnego okresu rzymskiego poprzez okres wędrówek ludów do 
wczesnego średniowiecza.
Badania będą kontynuowane.

Rybitwy - Ostrów Lednicki, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22 - patrz: wczesne 
średniowiecze

RYKACZE, st. 2, gm. Zambrów, woj. łomżyńskie, AZP 42-78
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
osada średniowieczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Antoniego Smolińskiego i mgr. Sławomira 
Żółkowskiego. Finansowane przez EuroPolGaz S.A.

Prace miały charakter ratowniczy. Przeprowadzono je w związku z budową gazociągu tranzytowego 
Jamał – Europa Zach.

Stanowisko odkryto w ramach rozpoznawczych badań powierzchniowych w 1994 roku. Znajduje 
się ono ok. 600 metrów na południe od miejscowości Łykacze, na północnym stoku wysoczyzny 
opadającej ku dolinie bezimiennego strumienia, będącego dopływem rzeki Śliny. 
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Stanowisko ciągnęło się na odcinku 200 metrów, jednakże obiekty występowały dość rzadko. 
Zarejestrowano występowanie materiału ceramicznego głównie z okresu wpływów rzymskich i ze 
średniowiecza. W trakcie badań odkryto kilka palenisk, jeden obiekt typu półziemianka i drewnianą 
studnię z zachowaną do wysokości ok. 10-12 cm drewnianą obudową z bali, o grubości ok. 7-10 cm 
i szerokości 12-15 cm, łączonych na zrąb. Studnia wystąpiła w zaklęśnięciu stoku a jej zachowana 
część znajdowała się kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią gruntu. Dno studni wyłożone było 
deskami, a pod nimi znaleziono fragment ceramiki z okresu rzymskiego. 

Materiały i sporządzoną podczas badań dokumentację złożono w Centrum Badań Archeologicznych 
Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rzeczki-Orszyny, st. 1, gm. Ciechanów, woj. ciechanowskie, AZP 43-63 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Rzędziwojowice, st. 1, gm. Niemodlin, woj. opolskie, AZP 89-34/1 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Sekursko, st. 1, gm. Żytno, woj. częstochowskie, AZP 85-53 - patrz: wczesna epoka żelaza

SIEMIECHÓW, st. 2, gm. Widawa, woj. sieradzkie, AZP 73-45/57
osada kultury przeworskiej z okresu późnorzymskiego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Marię Jażdżewskę (Muzeum Miasta 
Pabianice) przy współudziale mgr. Ryszarda Adamczyka. Finansowane przez Fundację Badań 
Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego i Muzeum Miasta Pabianic. Dwudziesty trzeci sezon 
badań.

W lipcu 1998 r. Muzeum Miasta Pabianic kontynuowało badania osady ludności kultury 
przeworskiej z okresu późnorzymskiego na st. 2 w Siemiechowie. Osada usytuowana jest na 
wzniesieniu zwanym „Piekło”, na granicy gruntów wsi Rychłocice i Siemiechów.

W części południowo-wschodniej stanowiska, na terenie zniszczonym przez wycięcie drzew 
i karczowanie pni założono wykopy nr 255-257 o łącznej powierzchni 315 m². Nawiązywały one do 
wykopów ubiegłorocznych.

Odkryto trzy kolejne obiekty mieszkalne - półziemianki o konstrukcji słupowej, budowane na 
planie prostokątnym i ewentualnie czwarty obiekt - nr 21 ze względu na niewielkie rozmiary (2 x 1,8 
m) nazwany jamą w odc. 257.

Wyeksplorowano też dwie jamy gospodarcze i liczne zaciemnienia, zawierające polepę 
i ceramikę:

CHATA XLV - odkryta na głębokości 42 cm od powierzchni ziemi, miała kształt wyraźnego 
prostokąta 4,55 m (po linii północ-południe) x 3,1 m (po linii wschód-zachód). Wypełnisko chaty, 
stanowiła czarna, przepalona ziemia z ułamkami ręcznie lepionej oraz toczonej ceramiki, polepą 
i kośćmi zwierzęcymi a także fragmentem przedmiotu żelaznego. Na obrzeżach chaty widoczna była 
wyraźna smuga spalenizny.

Na głębokości 0,8 m od powierzchni ziemi, po zdjęciu wypełniska chaty, w samym jej środku 
zarysowało się bardzo wyraźne, koliste zaciemnienie - ślad wkopanego pojemnika o średnicy 1,2 m, 
z płaskim dnem na głębokości 2 m od powierzchni ziemi. Na tejże głębokości widoczne były ślady 
po 5 słupach usytuowanych wzdłuż dłuższych (wschodniej i zachodniej) ścian chaty. Prawie płaskie 
dno chaty sięgało głębokości 0,8 - 1 m od powierzchni.

CHATA XLVI - odkryta na głębokości 45 cm od powierzchni ziemi, w przybliżeniu prostokątna, 
niewyraźnie rysująca się w planie płaskim, duża – około 7 m (po linii południowy zachód – północny 
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wschód) x około 4,2 m (południowy wschód – północny zachód. Rozległe palenisko ze smolisto-
czarnym wypełniskiem, kamieniami i polepą znajdowało się w północno-wschodniej części chaty. 
W jej części południowo-zachodniej odkryto bardzo regularne, koliste skupisko kamieni o średnicy 
1,2 m. Kamienie ułożone były na zwartej masie polepy, bez śladów spalenizny. Dno chaty płaskie, 
na głębokości 1 m od powierzchni ziemi zauważono ślady 4 słupów w obrębie chaty i 1 pod krótszą 
(południowo-zachodnią) ścianą chaty.

Inwentarz ruchomy: duża ilość ułamków naczyń ręcznie lepionych i toczonych na kole, polepy, 
kości zwierzęcych.

Poza tym: 2 przęśliki gliniane, szydło(?) żelazne, fragment przedmiotu żelaznego.
CHATA XLVII - zauważona już na głębokości 25 cm od powierzchni ziemi jako zaciemnienie 

z dużymi bryłami polepy i ceramiką. Obiekt rysował się wyraźnie na głębokości 50 cm jako prostokąt 
o wymiarach 4,4 m x 2,6 m. Dno chaty ,płaskie, wystąpiło na głębokości 0,83 m od powierzchni 
ziemi. W ciemnoszarym, niezwykle twardym wypełnisku znajdowano duże bryły polepy, ułamki 
naczyń ręcznie lepionych i toczonych na kole oraz kości zwierzęce. Palenisko z luźnych kamieni 
i brył polepy umieszczone było w zachodniej części chaty. W obrębie chaty i za nią zarejestrowano 
kilka śladów po słupach.

Odc. 255/JAMA - odsłonięta na głębokości 40 cm pod powierzchnią ziemi jako wyraźne 
zaciemnienie o wymiarach 1,5 x 1,8 m, oznaczona na powierzchni kilkoma kamieniami. W przekroju 
jama miała kształt owalny, dno na głębokości 1 metra od powierzchni ziemi. W szarym wypełnisku 
znaleziono okrągłą sprzączkę żelazną z długim kolcem.

Odc. 257/JAMA (ew. chata XLVIII) - odkryta na głębokości 48 cm od powierzchni ziemi, miała 
kształt owalny o wymiarach 2 x 1,8 m. W ciemnoszarym, bardzo twardym wypełnisku znaleziono 
masę fragmentów naczyń prawie wyłącznie ręcznie lepionych, polepę i kości zwierzęce.

Ze wszystkich odcinków zebrano dużą ilość luźnej ceramiki, polepy i kości zwierzęcych. 
Znaleziono także fragment górnego kamienia żarnowego, żelazną, kolistą sprzączkę do pasa. Wśród 
ułamków ceramiki toczonej zauważono stosunkowo więcej niż dotąd fragmentów z ornamentem 
wyświecanym. Poza tym występowała charakterystyczna dla osady w Siemiechowie piękna ceramika 
siwa.

Badań na stanowisku 2 w Siemiechowie nie zakończono i stwierdzono konieczność ich kontynuacji, 
szczególnie ze względu na niszczenie osady przez wyrąb lasu i karczowanie pni. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miasta Pabianic.
Muzeum Miasta Pabianic planuje kontynuację badań.

SOBIESZYN, st. 14, gm. Ułęż, woj. lubelskie
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez Piotra Łuczkiewicza 
(Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 125 m².

Pod warstwą kulturową znajdowało się 26 obiektów (jamy zasobowe, palenisko, piec do wytopu 
metali i dwa prawdopodobne piece) i obiekty datowane na fazę A2 młodszego okresu przedrzymskiego 
oraz jeden (nr 23) datowany na fazę B2 młodszego okresu przedrzymskiego. Odnotowano silny stopień 
zniszczenia partii stropowych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowo-Wschodniej”.
Badania będą kontynuowane.

STRĘKOWA GÓRA, st. 33, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81
stanowisko wielokulturowe•	
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Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witolda Migala (Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Badaniami 
objęto obszar o powierzchni 28 arów.

Ze względu na procesy stokowe i głęboką orkę badania miały charakter ratowniczy. Ich celem 
było określenie stopnia zniszczenia stanowiska, a także ustalenie jego charakteru i chronologii. 

Stanowisko usytuowane jest na krawędzi wysoczyzny, łagodnie opadającej ku starorzeczu rzeki 
Narwi.

Dołki sondażowe kopane były w siatce 5 ×5 m. W sumie wykopano 102 dołki sondażowe. 
Stwierdzono, iż stanowisko jest silnie zniszczone, a większość materiału zalega we współczesnej warstwie 
humusu. W południowej części stanowiska udało się uchwycić pozostałości warstwy kulturowej. 
Można przypuszczać, że istniejące na wydmie u podnóża wysoczyzny mezolityczne stanowisko 
zostało zniszczone całkowicie. Relikty osadnictwa kultury przeworskiej i wczesnośredniowiecznego, 
potwierdzone na krawędzi i stoku wysoczyzny, ulegają erozji.

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie patrz: paleolit

SWAROŻYN, st. 33, gm. Tczew, woj. gdańskie, AZP 18-44/141
ślady osadnictwa ze schyłku neolitu•	
osada kultury wielbarskiej ze starszego okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe przeprowadzili mgr. mgr. Krzysztof Godon, Mirosław Fudziński i Marcin 
Stąporek (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowała Agencja Budowy i Eksploatacji 
Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

Prace podjęto w związku z planowaną budową autostrady A-1. Przebadano ok. 240 arów 
położonych na południowym i południowo-wschodnim stoku niewielkiego wzniesienia (rzędna 
terenu od 67 do 75 m. n.p.m.). 

W trakcie badań odkryto 392 obiekty, które w większości należały do osady z okresu wpływów 
rzymskich. Mniej liczne były obiekty z ceramiką późnośredniowieczną. Osadę z okresu wpływów 
rzymskich reprezentują pozostałości 3 domów słupowych, liczne jamy typu półziemianek, paleniska 
i obiekty produkcyjne (np. zagłębione w ziemię prostokątne piece).

Materiał zabytkowy kultury wielbarskiej to przede wszystkim ceramika. Najliczniejsze są formy 
garnkowate nawiązujące do I grupy wg Wołągiewicza, po nich miski grupy Xb, a występują też 
puchary grupy VIII. W grupie naczyń dużych i bardzo dużych zwracają uwagę stosunkowo liczne 
brzegi naczyń dwuuchych z iksowatymi uchami pod krawędzią wylewu. Materiał pozaceramiczny to 
kilka niezbyt dobrze zachowanych przedmiotów brązowych i żelaznych, paciorek szklany, przęśliki, 
osełki itp. Luźno w obrębie stanowiska wystąpił fragment brązowego kabłąka zapinki typu A 60/61 
wg Almgrena. Szklany paciorek należy do typu 225 wg Tempelmann-Mączyńskiej. Znaleziono też 
kilka bryłek surowca bursztynowego. Zwraca uwagę znikoma ilość kości zwierzęcych, co może być 
spowodowane właściwościami podłoża niesprzyjającymi przetrwaniu takich materiałów. Te same 
czynniki wpłynęły zapewne na stan zachowania przedmiotów żelaznych.

Formy zabytków, które pozwalają na precyzyjniejsze określenie chronologiczne (zapinka, paciorki 
szklane, niektóre naczynia ceramiczne) wskazywałyby, że osadę kultury wielbarskiej użytkowano 
w fazie B2 okresu wpływów rzymskich. Można sądzić, że była to osada krótkotrwała, na co wskazuje 
niewielka miąższość warstwy kulturowej a pośrednio też brak zaobserwowanego przecinania się 
obiektów.

W obrębie stanowiska znaleziono też obiekty z ceramiką późnośredniowieczną. Koncentracja 
tych obiektów wystąpiła w północno-wschodniej partii stanowiska. Obszar stanowiska dostarczył 
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też pewnej ilości artefaktów krzemiennych (wióry, odłupki, rdzenie, odpady) oraz kilku drobnych 
fragmentów ceramiki (zdobionej odciskiem sznura) ze schyłkowego neolitu. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania na stanowisku będą kontynuowane.

SWAROŻYN, st. 39, gm. Tczew, woj. gdańskie, AZP 18-44/147
osada kultury wielbarskiej ze starszego okresu wpływów rzymskich.•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego.•	

Badania prowadzili mgr Krzysztof Godon (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowała 
Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania na stanowisku będą kontynuowane.

Targonie, st. 5, gm. Regimin, woj. ciechanowskie, AZP 42-62/53 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

TARNOWO PAŁUCKIE, st. 13, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/108
osada kultury wielbarskiej (poł. II w. – 1 poł. III w.)•	
ziemianka z późnego okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Mirosławę Dernogę 
(Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 400 m².

Stanowisko położone jest w strefie przykrawężnej terasy nadzalewowej. W czwartym sezonie 
zarejestrowano 13 palenisk, 2 ogniska dymarskie i 8 jam z materiałem ceramicznym datowanym na 
przełom fazy B2 i C2 oraz początek fazy C2 okresu rzymskiego. Odsłonięto także ziemiankę, gdzie 
wystąpiła ceramika odbiegająca od do tej pory poznanej na osadzie. Wstępnie określono ją jako 
materiał o tradycji przeworskiej z elementami nadłabskimi, datowanymi na późny okres wpływów 
rzymskich.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Pile.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Pałuk”.
Badania będą kontynuowane.

WALKÓW-KURNICA, st. 1, gm. Osjaków, woj. sieradzkie, AZP 75-45/-
osada kultury przeworskiej z faz C•	 1-D okresu wpływów rzymskich

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. B. Abramka (Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej w Wieluniu). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań.

 Osada w Walkowie-Kurnicy, położona wzdłuż dawnego zakola pradoliny Warty nad zalewową 
terasą, rozciąga się na przestrzeni około 400 m.

Tegoroczne prace wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 lipca do 1 września, miały 
charakter ratowniczy i stanowiły bezpośrednią kontynuację ubiegłorocznych badań.

Za pomocą gęstej siatki dołków sondażowych określono zasięg warstwy kulturowej w północnej 
partii osady oraz rozmieszczenie obiektów na przestrzeni 1800 m², natomiast w obrębie 17 wykopów 
(dodatkowych) o 2 łącznej powierzchni 781 m² odsłonięto: 3 budynki mieszkalne - półziemianki, 3 
budynki gospodarcze konstrukcji sumikowo-łątkowej, 17 palenisk, piec chlebowy a także kilkanaście 
jam i dołków.

Łącznie zgromadzono około 11 tys. fragmentów ceramiki naczyniowej, w tym ponad tysiąc 
ułamków naczyń toczonych i obtaczanych (zasobowych). Wśród naczyń ręcznie lepionych występują 
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formy typowe dla późnego okresu rzymskiego, zwłaszcza fazy D, jak również bardzo wyraźnie 
nawiązujące do typu praskiego oraz najstarszej ceramiki wczesnośredniowiecznej.

Materiał zabytkowy uzupełniają ponadto: przęśliki, ciężarki tkackie, fragmenty kamieni żarnowych, 
osełki, bogaty zbiór kości zwierzęcych, 59 zabytków metalowych, grzebień trójwarstwowy zdobiony 
obustronnie, szklane paciorki, kawałki barwionego szkła i 2 denary rzymskie. Na wyróżnienie wśród 
zabytków metalowych zasługują: skarb 8 sierpów z klepadłem, 2 brązowe zapinki, żelazna kłódka 
cylindryczna i duży klucz z kotwicowatym piórem oraz brązowa sprzączka do pasa.

Wyniki dotychczasowych prac wskazują, że osada w Walkowie-Kurnicy funkcjonowała od 
przełomu faz B2/C1 do końca fazy D, który na tym terenie zdaje się przekraczać przyjmowaną na 
połowę V wieku cezurę.

Planuje się kontynuację badań na tej osadzie nie tylko z uwagi na walory poznawcze materiału 
źródłowego ale także ze względu na ciągłe jej niszczenie głęboką orką.

Wapniarnia, st. 129, gm. Trzcianka, woj. pilskie, AZP 38-24/74- patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Wąsowo, stan. 29, gm. Kuślin, woj. poznańskie, AZP 53-21/69 - patrz: mezolit

WĘGROWO, st. 11, gm. Grudziądz, woj. toruńskie, AZP 31-45/157
ślady osadnictwa z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego •	
cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr M. Kurzyńską (Muzeum w Grudziądzu). 
Finansowane przez Nadleśnictwo w Jamach, Urząd Gminy w Grudziądzu, Muzeum w Grudziądzu. 
Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko zostało odkryte przypadkowo w lipcu 1998 r. w trakcie budowy sieci wodociągowej 
dla mieszkańców gm. Grudziądz, we wrześniu przeprowadzono badania weryfikacyjno-sondażowe, 
potwierdzające obecność cmentarzyska na tym terenie.

Stanowisko znajduje się we wschodniej części Basenu Grudziądzkiego, w terenie średnio 
zabudowanym, zalesionym, na pograniczu gruntów miasta i gminy Grudziądz, na krawędzi małej 
doliny.

W trakcie prowadzonego nadzoru archeologicznego zarejestrowano grób ciałopalny jamowy 
z resztkami stosu (wypełnienie węglisto-czarne) z przepalonymi kośćmi ludzkimi oraz 4 przepalonymi 
naczyniami ceramicznymi a także zapinką kuszowatą (faza C3/D1), sprzączką z brązu i fragmentami 
przedmiotu z kości zwierzęcej (obiekt 1). Jama grobowa o wymiarach 90 x 74 cm zarejestrowana 
została na głębokości 40 cm od powierzchni współczesnej. W rowie wodociągowym, w odległości 200 
m na północny wschód od grobu 1, zarejestrowano następny obiekt (obiekt 12) o nieco mniejszych 
wymiarach: 54 x 30 cm, wypełniony piaskiem przesyconym spalenizną z węgielkami drewna. Około 2 
m na wschód od grobu 1 zarejestrowano warstwę w której rejestrowano materiał halsztacko-lateński.

W trakcie badań weryfikacyjno-sondażowych, przebadano powierzchnię ca 15 m². Wykopy 
zlokalizowano w pobliżu obiektu 1. Na tej powierzchni udało się odsłonić 12 obiektów, z których 3 
na obecnym etapie można uznać z całą pewnością za groby ciałopalne (dwa jamowe, trzeci to miejsce 
spalenia zmarłej osoby in situ). W tej części rejestrowano również taką samą sytuację stratygraficzną jak 
w pobliżu obiektu. Obiekty rejestrowano na głębokości 40 cm od powierzchni współczesnej. Obiekty 
jamowe (obiekty 5,7) wypełnione były piaskiem przesyconym spalenizną jednak bez węgielków 
drzewnych (wypełnienie ciemne). W obiektach wystąpiły fragmenty przepalonych kości.

W jednym z nich (obiekt 7) wystąpiły fragmenty brązów silnie przepalonych, paciorek szklany 
oraz fragmenty przepalonej ceramiki. Obiekt 7 miał w partii stropowej następujące wymiary 55 x 50 
a w przekroju 27 cm. Wymiary obiektu 5: 40 x 60 cm, w przekroju 44 cm. Bardzo ciekawie przedstawia 
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się obiekt 6 o wymiarach 150 x 80 cm, miąższości 50 cm. W obiekcie tym zarejestrowano, wzdłuż 
dłuższych ścian, zwęglone belki. Wzdłuż jednej ze ścian uchwycono dwa negatywy po pionowych 
słupach o przekroju nieregularnym w partiach stropowych, natomiast w partiach spągowych zbliżone 
do kwadratu. W spągowych warstwach obiektu wystąpiła warstwa (bez spalenizny) pomarańczowego 
piasku, silnie przepalonego o strukturze bardzo zbitej. W jamie grobowej stwierdzono duże ilości kości, 
materiału ceramicznego, silnie rozdrobnionego i przepalonego (po wyklejeniu można stwierdzić, że 
są to prawdopodobnie dwa niewielkie naczynka miskowate). Wystąpiła tu również sprzączka oraz 
zapinka kuszowata (faza C3). Fragmenty naczynia, które rejestrowano w jamie wystąpiły także poza 
nią, na przestrzeni kilku metrów, w warstwie kulturowej (warstwa ciałopalenia?).

Analiza antropologiczna materiału kostnego, potwierdziła obecność w obiektach 1, 6, 7 szczątków 
kostnych 3 osobników.

Materiał uzyskany w trakcie nadzoru archeologicznego oraz w trakcie badań weryfikacyjno-
sondażowych a w szczególności interesujący inwentarz wyposażenia grobowego (zapinka kuszowata 
z grobu 1 z fazy C3/ D1 i zapinka kuszowata z obiektu 6 - faza C3) pozwalają łączyć to cmentarzysko 
z ludnością kultury wielbarskiej fazy cecelskiej z późnego okresu wpływów rzymskich i być może 
okresu wędrówek ludów, tzn. z IV w. n.e. Jest to zatem pierwsze, jak do tej pory, cmentarzysko z tego 
okresu na ziemi chełmińskiej. 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum w Grudziądzu.
Badania będą kontynuowane.

Wieliczka-Rożnowa, st. 13, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/13
Patrz: neolit

Wierzbowa, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4 - patrz: wczesna epoka żelaza

WIERZCHUCA NAGÓRNA, st. 3, woj. białostockie, AZP 51-81 
ślady osadnictwa mezolitycznego i neolitycznego•	
osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów •	
rzymskich 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Urszulę Terlikowska-Puszkarską (Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań.

Badania koncentrowały się w centralnej części stanowiska (działka nr 8). Wytyczono sześć 
wykopów badawczych o łącznej powierzchni 150 m².

Zadokumentowano i wyeksplorowano 26 obiektów, które można podzielić na półziemianki, 
paleniska, jamy zasobowe, skupiska polepy i obiekty o nieokreślonej funkcji.

Materiał zabytkowy to: fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, polepa, węgle drzewne, żużle 
i materiały krzemienne. Zabytki wydzielone reprezentowane są przez osełkę, rozcieracze kamienne, 
płytkę granitową, przęślik gliniany oraz przedmiot rogowy.

W tegorocznym sezonie badawczym po raz pierwszy zadokumentowano i wyeksplorowano 
obiekty mieszkalne z paleniskami oraz skupiska polepy o nieokreślonej funkcji na obecnym etapie 
badań.

Osadę w Wierzchucy Nagórnej można datować na okres wpływów rzymskich. Materiał 
ceramiczny jest charakterystyczny dla kultury przeworskiej. Można wydzielić stosunkowo dużą ilość 
form charakterystycznych dla młodszego okresu przedrzymskiego. Pojawiają się też formy późniejsze 
związane z wpływami kultury wielbarskiej. W tej części stanowiska występują również neolityczne 
materiały krzemienne (kultura amfor kulistych?).

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, 
a po opracowaniu zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Białymstoku.

Badania będą kontynuowane.
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Wojnicz, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/20 - patrz: wczesna epoka żelaza

Zadowice, st. 1, 1A, pow. Kalisz, woj. kaliskie - patrz: wczesna epoka żelaza

Żabienko, st. 11 (GAZ 345), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Żegotki, st. 5 (GAZ 376), gm. Strzelno, woj. bydgoskie - patrz: neolit
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WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

30BBACHÓRZ, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16 
ślady osadnictwa neolitycznego•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (późna epoka brązu)•	
ślady osadnictwa kultury lateńskiej•	
osada kultury przeworskiej (okres rzymski, fazy B•	 2, B2/C1)
osada wczesnośredniowieczna (V/VI-VII, VIII-IX, X? w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 23 lipca do 21 sierpnia przez prof. dr. 
hab. Michała Parczewskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane 
przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czternasty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 111 m².
Dotychczas zbadany areał stanowiska – około 32,5 ara. W 1998 roku odsłonięto 8 jam. Cztery to jamy 

zasobowe z epoki brązu. Łącznie na stanowisku odkryto co najmniej 23 obiekty grupy tarnobrzeskiej. 
Zbadano kolejną (dwunastą na tej osadzie) kwadratową półziemiankę wczesnośredniowieczną (ob. 
94), pochodzącą zapewne z VII w. Na VIII-IX w. można datować obiekt 96, należący do tzw. jam 
wannowatych. Dotychczas odkryto 42 obiekty z tego okresu. Nie ustalono chronologii dwóch jam 
zbadanych w 1998 r. Poza obiektami natrafiono na wyroby kamienne i krzemienne oraz 1 fragment 
ceramiki grafitowej celtyckiej. W obiekcie 96 na wtórnym złożu wystąpiła zapinka odmiany A 148, 
datowana na fazę B2.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”, t. XX: 1999”.
Badania będą kontynuowane.

Barłożno, st. 16, gm. Skórcz, woj. gdańskie, AZP 23-44 - patrz: wczesna epoka żelaza

Błażejowice Dolne, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1 - patrz: środkowa i późna 
epoka brązu

BOCHEŃ, st. 16 (Strugienice, st. 4), gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25
osada kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski)•	
osada wczesnośredniowieczna•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. P. Świątkiewicza (autora sprawozdania). 
Konsultacja - dr Marek Dulinicz. Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań ratowniczych.

W 1998 r. rozpoznawano odcinek terenu położony na południowy wschód od piaskowni. 
Wytyczono w tym miejscu sześć wykopów o łącznej powierzchni około 350 m2. Dwa z nich 
(nr XVIII i XIX) przylegały bokami do południowej krawędzi piaskowni, trzy (nr XV, XVI i  
XVII) oddalone były od niej o około 10 metrów, sondaż nr XX wytyczono w miejscu ujawnienia 
zniszczonego obiektu w profilu piaskowni.

Pod humusem w wykopach XV-XVII i XX zalegała warstwa kulturowa o miąższości od 1 do 
20 cm, złożona z ciemnoszarej i czarnej próchnicy z węglami drzewnymi i drobnymi kamieniami. 
Miejscami była ona zniszczona nowożytną orką. Pozyskano z niej 781 fragmentów naczyń, wśród 
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których dominowała wczesnośredniowieczna ceramika częściowo i całkowicie obtaczana, fragment 
prażnicy, bryłki żużla i polepy, fragment oprawki kościanej oraz 128 fragmentów kości zwierzęcych. 
W wykopach XV i XVI odkryto dwie jamy o wymiarach około 1,7 x 2,5 m i 1,8 x 2,2 m i głębokości 
30 i 50 cm. Wypełnione były dwoma poziomami czarnej próchnicy z węglami drzewnymi i bogatym 
materiałem zabytkowym, w tym około 250 fragmentami częściowo obtaczanej, grubościennej 
ceramiki wykonanej z gliny schudzanej gruboziarnistym materiałem. W jamach znaleziono ponadto: 
nóż, fragmenty kościanego szydła, fragmenty prażnic, bryłki polepy i żużla, 140 kawałków kości 
zwierzęcych. Jamy te wstępnie określono jako ślady dwufazowych obiektów mieszkalnych. 
Częściowo zachowany obiekt w wykopie XX przedstawiał nieckowatą jamę o głębokości 80 cm, 
wypełnioną dwoma pokładami zbitej, intensywnie czarnej, miejscami tłustej próchnicy, zawierającej 
128 fragmentów częściowo obtaczanych naczyń, fragment przęślika glinianego, przekłuwacz rogowy 
i 92 kawałki kości zwierzęcych, z których część nosiła ślady przepalenia. Obiekt ten zinterpretowano 
jako palenisko.

W wykopie XVII pod wczesnośredniowiecznym poziomem użytkowym odkryto warstwę 
o miąższości około 30 cm, złożoną z jasnobrunatnej, słabo zbitej próchnicy i piasku. Pozyskano 
z niej około 1150 fragmentów ręcznie lepionych naczyń kultury łużyckiej oraz gliniany przęślik 
(grzęzidło?). 

Badania stanowiska będą kontynuowane.

Borsuki, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20 - patrz: późne średniowiecze

BRZESKO, st. 18, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 04-63/12 
osada neolityczna•	
osada wczesnośredniowieczna (VIII-1 poł. IX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 25 sierpnia do 10 września 
przez mgr. Jerzego Okońskiego (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku). Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 110 m².

Bezpośrednio pod humusem o miąższości około 20 cm odsłonięto partie 6 obiektów, w tym 2 
naziemnych budynków z wczesnego średniowiecza (VIII w. i pierwsza połowa IX w.). Ponadto 
przeprowadzono eksplorację jamy neolitycznej, pozostałości paleniska i fragmentu kolejnego obiektu 
z czasów plemiennych. Jest to jedna z osad przygrodowych, związanych z grodziskiem na pobliskim 
„Bocheńcu” w Jadownikach. W wypełniskach obiektów obok serii zróżnicowanej ceramiki natrafiono 
między innymi na gliniany ciężarek tkacki.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania nie będą kontynuowane.

Brzeźno, st. 1, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, AZP 29-61/1 - patrz: wczesna epoka brązu

Chabsko, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/-  - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

CHEŁM, ul. Lubelska 2, st. 1, AZP 80 – 90/1
osadnictwo wczesnośredniowieczne i nowożytne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Stanisława Gołuba i Tomasza 
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Dzieńkowskiego. W trakcie badań archeologicznych eksplorowano wykop badawczy o wymiarach 
1,5 x 15 m.

Badaniami objęto teren południowego zbocza Góry Chełmskiej, w niewielkiej odległości od 
ceglanego budynku tzw. „organistówki”, dawnego szpitala bazyliańskiego, stanowiącego część 
stanowiska. 

Celem badań było sprecyzowanie zasięgu osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz 
nowożytnego. Prace na tym stanowisku pozwoliły na uchwycenie przebiegu wczesnośredniowiecznej 
warstwy kulturowej, datowanej na XIII w. oraz na wyznaczenie stref naruszenia bądź zniszczenia 
jej przez nowożytne osadnictwo. Efektem tychże badań było również zarejestrowanie poziomu 
pierwotnego ukształtowania terenu.

Odkryto materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki, szklanych naczyń i kafli. Jego 
chronologię określono na XVI – XVII w. Natrafiono również na pozostałości nowożytnego osadnictwa 
w postaci ceglanej piwnicy bądź krypty.

CHEŁM, ul. św. Mikołaja 4, st. 60 (n. arch. ob. nr 1C), AZP 80 – 90/4
cmentarz od wczesnego średniowiecza po nowożytność•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Stanisława Gołuba i Tomasza 
Dzieńkowskiego. Drugi sezon badań. Założono pięć wykopów o łącznej powierzchni 30,9 m2.

Stanowisko jest położone na północno-zachodnim stoku Góry Chełmskiej w niewielkiej odległości 
od wczesnośredniowiecznego centrum osadniczego zlokalizowanego na tzw. Wysokiej Górce. W jego 
obrębie znajduje się dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja. 

Celem badań było rozpoznanie wschodniego zasięgu cmentarza i poszerzenie danych o stanowisku. 
Łącznie odkryto 12 grobów (na głębokości między 30 a 100 cm), zawierających przemieszane kości 
ludzkie, większe skupiska kostne lub szkielety w układzie anatomicznym. W niektórych grobach 
zaobserwowano pozostałości trumien. W funkcjonowaniu cmentarza, na podstawie ceramiki można 
wyróżnić dwa okresy użytkowania: XII/XIII – XV oraz XVII wiek.
Badania wykazały także istnienie 16 obiektów w postaci jam wkopanych w kredowy calec. Większość 
spośród nich nie ma przypisanej funkcji użytkowej. Kilka jam zostało określonych jako doły 
posłupowe. Odkryty tam materiał ceramiczny pozwala na ustalenie ich chronologii na XIII-XVII 
w. Jeden obiekt jest pozostałością po fosie datowanej na XVI-XVIII wiek, stanowiącej fragment 
umocnień obronnych miasta. W trakcie prac badawczych zebrano dużą ilość materiałów zabytkowych 
w postaci fragmentów naczyń glinianych, ułamków kafli, wyrobów metalowych, kościanych oraz 
zabytków szklanych.

CHROBERZ, „Zamczysko”, gm. Złota Pińczowska, woj. kieleckie 
wzgórze „Zamczysko” z reliktami: wczesnośredniowiecznego grodu, •	
późnośredniowiecznego zamku, renesansowej rezydencji murowanej i nowożytnego 
cmentarzyska

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez ekipę Katedry Archeologii Historycznej Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: prof. Leszek Kajzer (autor sprawozdania), mgr 
Aleksander Andrzejewski i mgr Marcin Lewandowski. Finansowane przez PSOZ (z tzw. kredytów 
powodziowych). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię ponad 100 m2.

Wzgórze Zamczysko w Chrobrzu to obecnie małe sierpikowate lessowe wyniesienie (o długości 
około 30 metrów i szerokości 18 metrów), umieszczone na skraju wsi, przy krawędzi doliny zalewowej 
rzeki Nidy. Pierwotnie wyniesienie to miało powierzchnię około 4 ha i ulokowane były na nim: 
kościół (potwierdzony źródłowo w początku XIV w.), książęcy dwór-gród, w którym w połowie 
XIII w. odbywały się wiece, zaś w końcu tego stulecia (jak wynika z relacji Jana Długosza) utopiono 
królewicza węgierskiego Andrzeja, a także towarzysząca im zabudowa. Następnie ta naturalna forma 
terenowa została gruntownie zniszczona, a szeroki przekop podzielił ją na zachowane do dziś wzgórze 



158

kościelne oraz opisane sierpikowate wyniesienie, które zachowało tradycyjną nazwę Zamczysko. 
W latach 1959-1961 Zamczysko badała Elżbieta Dąbrowska; prace ukierunkowane były na rozpoznanie 
wczesnośredniowiecznego grodu. Wyniki jej prac zostały opublikowane w kilku artykułach, a także 
monografii o wczesnośredniowiecznym osadnictwie Ziemi Wiślickiej. Po ulewnych deszczach 
w 1997 r. nastąpiło gwałtowne zniszczenie opisanej formy terenowej, której krawędzie obsunęły 
się, wraz z warstwami kulturowymi i reliktami murów. I to właśnie zadecydowało o konieczności 
przeprowadzenia w Chrobrzu badań ratowniczych, które zakończono w końcu października 1998 r. 
Prace objęły obszar zachowanej formy terenowej, który nie był przebadany przez E. Dąbrowską.

Wyeksplorowano 2 wykopy badawcze o łącznej powierzchni ponad 100 m² i orientacyjnej kubaturze 
około 290 m³. Zgromadzono 2180 zabytków ruchomych, sporządzono niezbędną dokumentację 
rysunkową i fotograficzną. Materiał kostny poddano analizie antropologicznej. Informacje historyczne 
o zamku Tęczyńskich pozyskano dzięki uprzejmości dr. Janusza Kurtyki.

Po tegorocznych badaniach Zamczysko w Chrobrzu traktować należy jako całkowicie przebadane, 
a równocześnie całkowicie zniszczone. Tegoroczne prace stworzyły rzeczywiście ostatnią okazję 
poznania charakteru obiektu w poszczególnych fazach jego przekształceń.

Stwierdzono, że badane partie obiektu były wielokrotnie przekopywane, co sprawia, że sytuacja 
stratygraficzna jest całkowicie zakłócona. Szczególnie dotkliwe straty wynikły z użytkowania 
terenu przez cmentarz przykościelny (z XVIII-XIX w.) i w trakcie kopania tu stanowisk strzeleckich 
i schronów w trakcie I wojny światowej. W przycalcowych warstwach znaleziono nikłe relikty 
murów, wykonanych z pińczowskiego kamienia wapiennego, które zidentyfikowano jako 
pochodzące z wzniesionej tu około polowy XVI w. rezydencji podskarbiego koronnego i wojewody 
sandomierskiego Stanisława Tarnowskiego (+1568).

Wkopane w lessowy calec spągowe partie fundamentów nie umożliwiają rekonstrukcji 
rozplanowania rezydencji, której znaczne partie zniszczały ostatecznie w wyniku obsuwania się skarp. 
Plan tego budynku nie zostanie więc nigdy poznany. W wykopie I przebadano pozostałość dużej sali, 
z reliktami cokołu piecowego i detalem architektonicznym, pochodzącym z jej wystroju. W wykopie 
II, o całkowicie zakłóconej stratygrafii, znaleziono hałdę po dwóch piecach: z kafli naczyniowych 
i z kafli formowanych w matrycach.

Badania w Chrobrzu nie doprowadziły do lepszego poznania wczesnośredniowiecznego grodu 
i późnośredniowiecznego zamku Tęczyńskich. Nie znaleziono zachowanych in situ reliktów tych 
obiektów, a tylko ułamki naczyń glinianych, które wiązać można z funkcjonowaniem obu obiektów. 
Wzbogacono natomiast, w sposób bardzo istotny, wiedzę o rezydencji Stanisława Tarnowskiego, 
której wystrój i wyposażenie lokują ją na najwyższym poziomie, także artystycznym. Szczególnie 
istotne jest znalezienie kafli po żółto-zielonym piecu, na pewno dwukomorowym, zbudowanym 
zarówno z wczesnorenesansowych kafli, wykonywanych z matryc „wawelskich” (młodzieniec pod 
arkadą, dudziarz) jak i okazów wyraźnie jeszcze późnogotyckich.

Brak terenowych możliwości prowadzenia dalszych prac sprawia, że badania uznać trzeba 
za zakończone, a obiekt za totalnie zniszczony. Komunikujemy to z wielkim żalem, gdyż ranga 
poznawcza badanego obiektu była bardzo duża, sięgająca poziomu fundatora, wchodzącego w skład 
najwęziej rozumianej elity Polski późnojagiellońskiej.

Ciechrz, st. 26 (gaz. 371), gm. Strzelno, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/1 - patrz: późne średniowiecze

CZEKANÓW, st. 2, gm. Jabłonna Lacka, woj. siedleckie, AZP 52-80/32 
ciałopalne cmentarzysko kurhanowe (poł. XI - poł. XIII w.)•	
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Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Joannę Kalagę (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Cmentarzysko odkryte przez T. Łuniewskiego w 1883 r. Znane K. Stołyhwie w 1941 r. Badane 
powierzchniowo przez Dorotę Skowron w 1983 r.

W trakcie prac wykopaliskowych w całości rozpoznano dwa kurhany o współczesnej średnicy 
5 i 7 m i wysokości około 0,8 m. wraz z przylegającymi do nich przestrzeniami przykurhanowymi 
o szerokości do 10 metrów. 

Celem badań było rozpoznanie konstrukcji grobów, typu pochówków, wyposażenia grobowego 
i uściślenie chronologii cmentarzyska.

Cmentarzysko w Czekanowie składa się z 8 kopców ustawionych szeregowo względem siebie. 
Badaniami wykopaliskowymi objęto dwa kurhany (6-7) znajdujące się pośrodku nekropoli i stosunkowo 
dobrze zachowane. Po przeprowadzeniu badań wykopaliskowych ustalono, że budowa kurhanów była 
prosta i nieskomplikowana. W obu kopcach wyróżniono analogiczny układ nawarstwień: 1) piaszczysty 
calec; 2) spaleniznę zalegającą u podstawy nasypu o miąższości 10-15 cm; 3) właściwy nasyp kurhanu, 
zbudowany z czystego piasku o miąższości około 0,5 m; 4) warstwę rozsypiskową pochodzącą 
z rozmytego  nasypu i 5) współczesny humus leśny o miąższości 5-10 cm. Wokół pierwotnej podstawy 
kopców odsłonięto dookolne rowy przykurhanowe o szerokości 2,5-3 m i głębokości 0,5 cm. Przy kurhanie 
7 rów był brukowany średniej wielkości otoczakami granitowymi. Rowy wypełnione były namuliskiem, 
pochodzącym z rozmytych nasypów. W kurhanie 7 odkryto kamienną konstrukcję u podstawy jego 
nasypu. Pierwotnie znajdowała się ona na zewnątrz kopca. Miała kształt czworoboczny o wymiarach 
4 x 4 m. Ułożona była z dużych kamieni polnych ściśle przylegających do siebie. Na kamieniach nie 
było śladów zaprawy murarskiej ani działania ognia. Konstrukcja ułożona była bezpośrednio na calcu. 
Należy ona do unikatowych znalezisk na środkowym Pobużu. Najbliższe do niej analogie znajdują się 
na Mazowszu Płockim a dalej na Pomorzu Zachodnim. W kierunku wschodnim podobne założenia 
znaleźć można na terenie Białostocczyzny i Białorusi.

Materiał zabytkowy w obu grobach zalegał na stropie spalenizny a w kopcu 7 ponadto na nasypie. 
Były to całkowicie przepalone, bardzo drobne ułamki kości ludzkich, fragmenty naczyń glinianych, 
dwa paciorki kamienne i jeden nóż żelazny. Na szczególną uwagę zasługują pasy wyprawionej skóry 
odkryte w kurhanie 6. Rozciągnięte one były w dolnej części nasypu, nieco powyżej pochówku. 
Szerokość ich wynosiła 3-4 cm, grubość 2-3 m a całkowita długość 13 m. Przecinały środek nasypu 
i obejmowały jego krawędź. Znalezisko to uznać należy za unikatowe nie tylko w międzyrzeczu 
Liwca, Bugu i Krzny ale także na pozostałych ziemiach słowiańskich.

Jeśli chodzi o pochówki to cechowała je duża i średnia liczba fragmentów kostnych –odpowiednio: 
81 393 i 442. Planigrafia kości w pochówkach podnasypowych była podobna. Część fragmentów 
tworzyła skupiska w południowo-wschodniej części kurhanów, a część była rozproszona 
w pozostałej części grobów. Razem z kośćmi zalegała ceramika. Fragmenty poszczególnych naczyń 
były analogicznie rozproszone jak kości. Mniej przydatne do studiów są wyniki badań odnoszące 
się pochówku nakurhanowego z grobu 7. Potwierdzają one, znane z innych badań, właściwości 
tej kategorii pochówków. Te odkryte w Czekanowie zaliczyć trzeba do ubogo wyposażonych. 
W każdym znajdowało się od sześciu do dziewięciu niekompletnie zachowanych naczyń (typu 
garnek) i pojedyncze przedmioty codziennego użytku lub ozdoby ciała. 

Cechą specyficzną zbiorów ceramiki występującej pod nasypami jest dwoistość jej charakteru. 
Polega to na tym, że razem występują naczynia o prymitywnej technologii, formie i zdobnictwie, 
typowe dla starszej fazy okresu wczesnośredniowiecznego z egzemplarzami zaawansowanymi pod 
względem wymienionych właściwości, to znaczy XI-XIII w. Zaobserwowane zjawisko jest po raz 
pierwszy ujawnione na środkowym Pobużu, ale znane na ziemiach ościennych. Pozostałe elementy 
wyposażenia grobowego w postaci noża i paciorków nie wnoszą nic nowego do rozpatrywanej 
problematyki.

Z uwagi na cenne znaleziska skóry w kurhanie 6 i kamiennej konstrukcji w kopcu 7 cmentarzysko 
w Czekanowie zaliczyć należy do wyjątkowych w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny. Z tego względu 
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powinno być przebadane w całości. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego.
Wyniki badań opublikowane zostaną w wydawnictwach Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Włączone zostaną do monografii o ciałopalnym obrządku pogrzebowym 
w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny we wczesnym średniowieczu autorstwa Joanny Kalagi. 

Badania powinny być kontynuowane.

DANIŁOWO MAŁE, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12 
osada neolityczna•	
osada z wczesnej epoki brązu•	
cmentarzysko ciałopalne z okresu halsztackiego•	
osada z okresu wpływów rzymskich•	
cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne (XI-XIII w.)•	
ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodębskiego (Instytut 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) przy współudziale studenta 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Arkadiusza Koperkiewicza. W pracach terenowych 
uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Badania miały charakter ratowniczy i prowadzone były w ramach budowy 
gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia, finansowane przez spółkę EuRoPol GAZ S.A. 
Drugi sezon badań. Pracami wykopaliskami objęto obszar o powierzchni ponad 21 arów.

Na stanowisku odkryto 40 grobów szkieletowych, datowanych na XI-XIII w. oraz 10 ciałopalnych 
grobów jamowych, z których część, jak można sądzić z nielicznych znalezionych w nich zabytków 
pochodzić może z wczesnego średniowiecza (pozostałe pochodzą zapewne z okresu halsztackiego).

Groby szkieletowe orientowane były po osi wschód-zachód lub północ-południe, z regułą układania 
zwłok mężczyzn z głową na wschód a kobiet na zachód. W przypadku odkrytych w południowej 
części stanowiska grobów o orientacji północ-południe, zmarłych na ogół chowano z głowami 
skierowanymi na północ. Przy zmarłych znaleziono bardzo liczne ozdoby i przedmioty codziennego 
użytku a także pojedyncze elementy uzbrojenia.

W grupie ozdób na uwagę zasługują wykonane ze srebra esowate kabłączki skroniowe, brązowe 
kabłączki półtorazwojowe, srebrne zausznice koszyczkowate oraz zausznice o kabłączku owiniętym 
spiralnym drucikiem. Najliczniejszą kategorię zabytków znalezionych w wyposażeniach grobów 
z Daniłowa Małego stanowiły szklane paciorki. Najczęściej stanowiły one element składowy 
naszyjników, utworzonych z różnego rodzaju zawieszek metalowych, pomiędzy które wkładano 
wielobarwne koraliki. Obok najpowszechniej występujących kulistych, przezroczystych paciorków 
o barwie niebieskiej, znajdywane były często maleńkie, nieprzezroczyste paciorki wykonane 
z żółtego szkliwa a także paciorki o barwie fioletowej, zielonej i z wkładką ze srebrnej lub złotej 
blaszki. Szczególny rodzaj paciorków stanowią wykonane z cienkiej srebrnej blaszki duże koraliki, 
zdobione guzkami i granulacją. W komplecie z paciorkami znajdowały się różnego rodzaju zawieszki 
wykonane z brązu lub cyny, w kształcie lunuli oraz różnych wariantów krzyża. Do znalezisk 
jednostkowych należały brązowe wisiorki w kształcie dzwoneczka oraz zawieszka kapeluszowata. 
Ozdobę rąk stanowiły różnego rodzaju pierścionki brązowe, wykonywane zarówno ze skręconego 
drutu, jak i taśmy oraz znaleziona przy jednym pochówku bransoleta ze spiralnie skręconego drutu; 
Z innych znalezisk warto jeszcze wymienić dwie żelazne szpile pierścieniowate, z których jedna 
zdobiona była cienkimi paseczkami z brązowej blaszki (tworzyła ona „komplet” z podobnie zdobioną 
sprzączką do pasa), pięć grotów włóczni, topór oraz trzy żelazne ostrogi. Wspomnieć jeszcze można 
o występujących powszechnie żelaznych nożykach oraz obręczach pochodzących z klepkowych 
wiaderek. W jedynym grobie znaleziono glinianą grzechotkę w kształcie jajka.

Wydaje się, że pochówki tworzą dwa odrębne skupiska, różniące się od siebie zarówno 
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wyposażeniem, jak i orientacją względem stron świata. 
Pośród grobów pochodzących z wczesnego średniowiecza znaleziono kilka pochówków 

młodszych, wiążących się zapewne z początkiem okresu nowożytnego, jednak - z uwagi na brak 
wyposażenia - niemożliwych do wydatowania.

Obok grobów szkieletowych znaleziono także kilka pochówków ciałopalnych. Część z nich 
pochodzić może z wczesnego średniowiecza, część zaś z okresu halsztackiego, w większości nie 
zawierały one jednak żadnego materiału datującego.

Na terenie stanowiska odkryto ponadto kilkanaście jam i palenisk zawierających materiał pradziejowy 
datowany od okresu neolitu do okresu wpływów rzymskich. Zaprzestanie użytkowania tego miejsca 
przypada na okres nowożytny; z tego czasu pochodzą 4 pochówki żołnierzy rosyjskich, poległych 
w lipcu 1944 r. i pochowanych w pozostałościach stojącego wówczas w tym miejscu młyna.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.
Wyniki badań zostaną opublikowane w tomie wydawnictwa „Badania na gazociągu”.

DANIŁOWO MAŁE, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/34 
osada neolityczna•	
osada z późnej epoki brązu •	
osada z późnego okresu wpływów rzymskich•	
osada wczesnośredniowieczna (XII/XIIIw.) i późnośredniowieczna•	
osada nowożytna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodębskiego 
(Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), przy współudziale studenta 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Arkadiusza Koperkiewicza. W pracach terenowych 
uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz UMK w Toruniu. Badania miały 
charakter ratowniczy i prowadzone były w ramach budowy gazociągu tranzytowego Jamał-Europa 
Zachodnia, finansowała je spółka EuRoPol GAZ S.A. W pierwszym i drugim sezonie badawczym 
(1996 i 1998) pracami wykopaliskami objęto łącznie obszar o powierzchni ponad 30 arów.

Podczas badań wykopaliskowych odkryto i przebadano 197 obiektów archeologicznych, 
pochodzących z 3 głównych faz osadniczych: z okresu wpływów rzymskich, wczesnego 
średniowiecza i czasów nowożytnych. Nieliczne fragmenty ceramiki oraz krzemienie wskazują 
również na sporadyczną działalność ludzką na tym obszarze w okresie neolitu, epoce brązu i w późnym 
średniowieczu.

Cały obszar stanowiska przykrywała warstwa ziemi ornej, w której wystąpił stosunkowo liczny 
zespół ceramiki datowanej głównie na okres wczesnego średniowiecza. Pod nią, w zachodniej części 
stanowiska, znajdowały się warstwy spływowe utworzone ze znajdującej się pierwotnie na powierzchni 
warstwy użytkowej. Obok materiału ceramicznego datowanego na okres średniowieczny, wystąpiły 
w niej liczne fragmenty ceramiki z późnego okresu wpływów rzymskich. Z tą fazą użytkowania, 
oprócz mało charakterystycznych jam, wiąże się także 9 ułożonych z kamieni polnych palenisk, 
z których 6 miało kształty zbliżone do prostokątnych. Pełniły one zapewne jakąś rolę produkcyjną 
i tworzyły zwartą grupę usytuowaną na skraju wzniesienia, co zdaje się wskazywać, że znajdowały się 
pierwotnie poza terenem osady. W ich okolicy znaleziono m. in. fragment żelaznej fibuli z podwiniętą 
nóżką VI grupy Almgrena oraz całe naczynie o baniastym profilu i chropowaconej powierzchni.

Z głównej fazy użytkowania stanowiska, przypadającej na XII - XIII w. pochodzi kilkadziesiąt 
różnego rodzaju obiektów osadniczych - palenisk, jam zasobowych, dołów posłupowych. Oprócz 
stosunkowo licznego zespołu ceramiki znaleziono w nich, oraz w ich sąsiedztwie, kilka nożyków 
żelaznych, żelazne szydło i krzesiwo ogniwkowe.

Kilka obiektów, znajdujących się w centralnej części przebadanego obszaru i tworzących wyraźne 
skupisko, datowanych jest na okres pomiędzy XIII a XV w.

Teren stanowiska użytkowany był także w czasach nowożytnych, z których pochodzi kilkadziesiąt 
jam zasobowych oraz duża czworokątna ziemianka o słupowej konstrukcji ścian.
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W czasie badań znaleziono ponad 2,5 tys. fragmentów ceramiki.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.
Wyniki badań zostaną opublikowane w tomie wydawnictwa „Badania na gazociągu”.

DĄBROWA GÓRNICZA- Łosień, st. 2, gm. loco, woj katowickie, AZP 96-50
ślady osadnictwa z młodszej epoki kamienia•	
osada wczesnośredniowieczna•	
wieś późnośredniowieczna•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone przez dr D. Rozmusa i mgr. L. Krudysza, 
J. Rosia. Drugi sezon badań.

Wytyczono 3 wykopy. Wyeksplorowano 18 obiektów średniowiecznych i nowożytnych. 
Pozyskano również liczne, luźne zabytki związane z młodszą epoką kamienia, średniowieczem 
i okresem nowożytnym.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 170-173.

Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie, st. 2, 3, 4, gm. loco, woj. katowickie - patrz: mezolit

DOBRA, st. 31, gm. loco, woj. szczecińskie, AZP 29-04/42
osada wczesnośredniowieczna (X-XI w.)•	
osada późnośredniowieczna (XIV w.)•	

Interwencyjne prace archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 18 do 21 lipca przez mgr. 
Marka Dworaczyka. Finansowali państwo Beata Sulwińska-Hoffa i Grzegorz Hoffa. 

Prace związane były z budową domku jednorodzinnego na działce budowlanej nr 334, znajdującej 
się pomiędzy ulicami Graniczną i Klasztorną, około 50 m na północ od klasztoru. Teren inwestycji 
znajduje się w granicach strefy „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

Zgodnie z projektem budowlanym wykonano siedem, połączonych ze sobą, wykopów 
fundamentowych, o głębokości 0,9 m każdy. Dla celów porządkowych określono je jako I, II, III, IV, 
V, VI i VII. Wykopy posiadały następujące wymiary: 

I, II, III (oś wschód-zachód) - długość: 11,0 m, szerokość: 0,9 m; 
IV (oś północ-południe) - długość: 9,6 m, szerokość: 0,6 m; 
V (oś północ-południe) - długość: 5,5 m, szerokość: 0,6 m; 
VI (oś wschód-zachód) - długość: 4,6 m, szerokość: 0,6 m; 
VII (oś północ-południe) - długość: 4,7 m, szerokość: 0,6 m. 
Całość prac ziemnych wykonano ręcznie.
Badania pozwoliły na udokumentowanie pozostałości osadnictwa z okresu wczesnego i późnego 

średniowiecza. Odkryto część osady z 2 połowy X i XI w. W tym właśnie okresie następuje wyraźne 
zagęszczenie osadnictwa na lewym brzegu Odry, także w rejonie Dobrej. Powstało wówczas szereg, 
często małych osad wypełniających dotychczasowe pustki osadnicze. Być może z taką właśnie 
niewielką osadą mamy do czynienia także i w tym przypadku, aczkolwiek faktyczna jej wielkość 
pozostaje nieznana.

Trudno także określić wielkość osady późnośredniowiecznej z XIV w. Taka jej chronologia 
wydaje się być prawdopodobna. Natężenie napływu kolonistów zachodnich na Pomorze Zachodnie 
przypada co prawda już na około połowę XIII w., jednakże początkowo obcy przybysze osiedlali się 
głównie w większych ośrodkach lub ich pobliżu. Dopiero w następnej kolejności akcją kolonizacyjną 
objęto także tereny wiejskie.
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Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

DZIEKANOWICE, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104
osada wczesnośredniowieczna (X - 1 poł. XI w.)•	
cmentarzysko wczesnośredniowieczne (2 poł. XI - XII w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do 30 października przez mgr. 
Jacka Wrzesińskiego (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Ósmy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 1129,5 m².

Osada. 
Zarejestrowano 17 obiektów, w tym palenisko o powierzchni 130 x 100 cm z dużą ilością węgli 

drzewnych, zabytków żelaznych (28 sztuk) i z fragmentami tygla glinianego oraz kilkadziesiąt 
fragmentów żużli, szlaki, wytopków.

Cmentarzysko. 
Odkryto 69 grobów 72 osobników - 27 mężczyzn, 30 kobiet, 12 dzieci, 2 młodocianych, 1 

nieokreślony; w tym o wschodniej orientacji: 34 groby, o zachodniej orientacji: 28, o południowej: 
1, o północnej: 3. 

W 47 grobach zarejestrowano łącznie 93 przedmioty. W 31 grobach wystąpiły noże. W 14 grobach 
wystąpiły 22 kabłączki (w tym 1 w grobie mężczyzny). W 7 grobach wystąpiło 8 monet.

Ważniejsze groby:
Grób nr 17/98 mężczyzny (Adultus) z ornamentowaną misą brązową przy prawej stopie.
Grób nr 58/98 mężczyzny (Adultus) z nożem, skałką i złotą aplikacją jako „obol zmarłych”.
Grób nr 82/97 kobiety (Juvenis) z monetą i fragmentem srebrnej ozdoby na miednicy, druga 

moneta w prawej dłoni, na pasie nóż, przy kolanie haczyk żelazny, w stopach gwóźdź i nieokreślony 
przedmiot żelazny.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy.
Wyniki badań opublikowane zostaną w: „Studiach Lednickich” i „Wielkopolskich Sprawozdaniach 

Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

31BDzierżnica, stan. 44, pow. Środa Wielkopolska, woj. poznańskie, AZP 54-32/285 - patrz: neolit

ELBLĄG-Stare Miasto, st. 32, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 16-51/34 
miasto wczesnośredniowieczne, późnośredniowieczne i nowożytne (XIII-XX w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Andrzeja Gołębiewskiego i Mirosława 
Marcinkowskiego pod kierunkiem mgr Grażyny Nawrolskiej (Pracownia Konserwacji Zabytków BHZ 
w Gdańsku, Pracownia Archeologii Miast). Finansowane przez Urząd Miasta Elbląg. Dziewiętnasty 
sezon badań.

Badania koncentrowały się w południowo-wschodniej części miasta, w bloku zabudowy 
ograniczonym ulicami: Stary Rynek - Rzeźnicka - Przymurze - Wigilijna. W wykopach, o łącznej 
powierzchni 465 m², pracami objęto 5 podwórek bloku w jego zachodniej części.

W trakcie prac odsłonięto kilka poziomów najstarszej zabudowy drewnianej, jednakże mocno 
zniszczonej przez późniejszą (średniowieczną i nowożytną) zabudowę murowaną. Uchwycono 
relikty kanału odwadniającego, pochodzącego z najstarszej fazy zabudowy miasta (II połowa XIII 
w.), odprowadzającego ścieki i nadmiar wody bezpośrednio do fosy miejskiej. Zachowane fragmenty 
zabudowy drewnianej to przede wszystkim fragmenty domów z podłogami, uliczki wewnętrzne.

W okresie średniowiecza, w momencie budowy kamienic następuje zmiana organizacji w obrębie 
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działki. Przez wyznaczenie parceli murami między działkowymi i murem granicznym, na zapleczu 
działki powstają murowane oficyny (w trzech przypadkach znajdowały się w nich piece), budowane 
są latryny (drewniane i ceglano-kamienne) i pomieszczenia gospodarcze. Na dwóch podwórkach 
dokonano znacznych niwelacji terenu, co znalazło odzwierciedlenie w układzie warstw.

W trakcie prac uzyskano liczny materiał zabytkowy - ceramikę, kości zwierzęce, wyroby ze szkła, 
skóry, metali, drewna, bursztynu pochodzące z XIII-XX w. Szczególnym znaleziskiem jest doskonale 
zachowany XV-wieczny drewniany flet. Na uwagę zasługuje również interesujący zbiór około 300 
fragmentów tkanin, znaleziony w jednej z latryn, a datowany na XVII wiek.

Pełniono również nadzory nad wszystkimi pracami ziemnymi prowadzonymi w obrębie Starego 
Miasta (ulice, przedproża), wykonując pełną dokumentację naukową.

Prace będą kontynuowane.

Gdańsk – Główne Miasto, ul. Piwna/Kaletnicza, gm. loco, woj. gdańskie AZP 12-44/168 - patrz: 
późne średniowiecze

Giebułtów, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. kieleckie, AZP 95-59 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

32BGIECZ, st. 1 (arch. nr 3), gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/212
kościół romański p.w. św. Mikołaja (XI-XII/XIII w.)•	
osada targowa (wczesne średniowiecze, IX-XIII w.)•	
cmentarz nowożytny•	

Ratownicze badania, przeprowadzone w dniach od 11 do 26 maja, przez mgr. Edwina 
Dzięciołowskiego i mgr Teresę Krysztofiak (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Oddział 
w Cieczu). Finansowane przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Siódmy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 27 m².

Badania prowadzono w nawie kościoła, obejmując eksploracją jej całą, dostępną powierzchnię. 
Tuż pod współczesną betonową posadzką, oprócz zasypiska wykopu badawczego z roku 1952, 
natknięto się na przemieszaną i sięgającą piaszczysto-żwirowatego calca warstwę z nowożytnymi 
pochówkami (wyróżniono 50, w zasadniczej większości niekompletnych, grobów szkieletowych). 
Miała ona miąższość około 1 m. Zalegała częściowo na reliktach kamiennych fundamentów: ściany 
południowej i zachodniej nawy starszej świątyni oraz na zlokalizowanym w centralnej partii zachodniej 
części nawy obecnego, XII- wiecznego kościoła fundamentu najprawdopodobniej jego empory. 
Odsłonięcie kolejnych reliktów wcześniejszego założenia potwierdziło sformułowaną w oparciu 
o wyniki badań zeszłorocznych hipotezę, iż było ono świątynią jednonawową zakończoną od wschodu 
półkolistą apsydą. W tym roku dane dotyczące jej parametrów (szerokość nawy - 7 m. średnica absydy 
- około 5 m) zostały uzupełnione długością nawy, wynoszącą około 8 m. Niestety tegoroczne badania 
nie dostarczyły danych uściślających chronologię obiektu, którą w oparciu o charakter fundamentów 
odnosi się ogólnie do XI wieku, ze szczególnym wskazaniem na jego 2 połowę. W świetle wyników 
dotychczasowych badań wyróżnić można 2 fazy budowy kościoła św. Mikołaja: faza 1 - niewielka 
świątynia jednonawowa zakończona od wschodu półkolistą absydą (XI w.) i faza 2 – stojący obecnie 
kościół jednonawowy z krótkim przęsłem prezbiterium i półkolistą absydą (XII/XIII w.). Zaznaczyć 
jednak należy, iż obserwacja dolnych partii fundamentu absydy kościoła 1 fazy sugerować może jeszcze 
wcześniejszą fazę budowlaną. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga jednak dalszych studiów.

Z przemieszanej warstwy z wkopami grobowymi pozyskano liczny materiał zabytkowy. Były to 
fragmenty ceramiki naczyniowej (od pradziejowej poprzez wczesnośredniowieczną po nowożytną, 
z przewagą tej ostatniej), luźne kości zwierzęce oraz materiał charakterystyczny dla samej budowli 
i pełnionej przezeń funkcji: fragmenty ceramicznych płytek posadzkowych, szkła (okiennego 
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i naczyniowego), metalowe części trumien (żelazne gwoździe i okucia oraz metalowe nity), fragmenty 
tkanin, dewocjonalia (medaliki i fragmenty różańców). Na uwagę zasługuje bogaty zbiór monet 
zalegających luźno w warstwie (249 sztuk), w zdecydowanej większości nowożytnych.

Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Oddział 
w Gieczu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach Lednickich”.
Badania będą kontynuowane.

33BGIECZ, st. 4 (arch. nr 1), gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/218
grodzisko wczesnośredniowieczne (pocz. X-XII w.)•	
romański kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (wczesne średniowiecze - XI w.)•	
cmentarz przykościelny (nowożytność)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 czerwca do 30 września 
przez mgr Teresę Krysztofiak (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Oddział w Gieczu). 
Finansowane przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Osiemnasty sezon badań 
na stanowisku, trzeci sezon badań przy reliktach kościoła. Przebadano powierzchnię około 1 ha.

Tegoroczne badania, będące kontynuacją ubiegłorocznych prac sondażowych, miały na celu 
rozpoznanie stratygrafii wnętrza kościoła i terenu przylegającego doń od zewnątrz oraz odsłonięcie 
kolejnych partii reliktu świątyni pozwalających odtworzyć jej rzut poziomy. Z tego też względu 
dokończono eksplorację wykopu sondażowego z roku ubiegłego oraz założono 7 nowych. Calec 
osiągnięto tylko w 2-ch wykopach usytuowanych na zewnątrz muru północnego nawy, w pozostałych 
zaprzestając eksploracji na poziomie odsłoniętych w nich reliktów architektonicznych (korony 
murów i pozostałości posadzki). W kilku wykopach odsłonięto fragmenty nowożytnego cmentarza 
przykościelnego oraz północną część obszernego ossuarium. Wspomniane obiekty nowożytne wcinały 
się w jednostki stratygraficzne odnoszące się już do wczesnego średniowiecza.

Oprócz reliktów architektonicznych mających bezpośredni związek z badanym kościołem, były 
to warstwy osadnicze powstałe zarówno przed, jak i po wzniesieniu świątyni. Ponadto, po północnej 
stronie kościoła zlokalizowano fragment odrębnego, nieco wcześniejszego założenia kamiennego oraz 
dwa groby szkieletowe (jeden zarejestrowany na zewnątrz, drugi natomiast wewnątrz kościoła).

 Odsłonięte relikty pozwalają na częściową rekonstrukcję planu świątyni. Była to budowla 
jednonawowa zakończona od wschodu półkolistą apsydą. Długość nawy (licząc od lic zewnętrznych 
murów odznaczających się szerokością około 1 m ) wynosiła nieco powyżej 19 m, jej szerokość 
natomiast około 11 m. Promień apsydy stanowił odcinek długości przypuszczalnie około 5 m. 
Odkryty w niewielkim zakresie i częściowo zniszczony fragment apsydy charakteryzuje się w rzucie 
poziomym łagodnym łukiem tylko w partii lica zewnętrznego. Lico wewnętrzne sugeruje już inne, 
najprawdopodobniej prostokątne ukształtowanie niszy. Niezwykle interesująco rysuje się rozwiązanie 
części wschodniej kościoła, niestety ze względu na znaczne zniszczenie tej partii budowli oraz 
ograniczony schodami do plebani teren penetracji, niemożliwe w świetle dotychczasowych badań do 
jednoznacznej interpretacji. Mur północnej ściany nawy posadowiony był na fundamencie zbudowanym 
w górnej partii z dużych kamieni narzutowych spojonych tłustą szaro-żółto-zielonkawą gliną, w dolnej 
natomiast z kamieni mniejszych luźno wrzuconych we wkop fundamentowy. Szerokość ławy 
fundamentu sięgała około 1,9 m, jego głębokość natomiast około 1,9 m. Uchwycona we fragmentach 
w nawie kościoła posadzka wyznaczała jego pozom użytkowy. Stanowiła ją wylewka szaroróżowawej 
zaprawy zalegająca na warstwie drobnych kamieni i okrzesków spojonych zaprawą szarobiałą.

Oprócz reliktów zasadniczej bryły kościoła odsłonięto też dostawione doń mury późniejsze. 
Jeden z nich, obejmujący północno-wschodni narożnik nawy, spełniał najprawdopodobniej funkcję 
przypory wzmacniającej od zewnątrz jej mało stabilną ścianę północną. Drugi natomiast stanowił 
przypuszczalnie poszerzenie kościoła kierunku południowym. Ostatni z późniejszych murów 
zlokalizowano natomiast po zewnętrznej stronie zachodniej ściany nawy (w odległości od niej około 
1,8 m). W rzucie poziomym miał on zarys regularnego koła o średnicy 1,8 m. Zachowała się jedna 
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warstwa kamieni spojonych szarobiałą zaprawą łączącą się z poziomą wylewką analogicznej zaprawy 
przylegającej do lica muru kościoła. Wylewka ta zalegała na trzech warstwach kamieni (o łącznej 
grubości około 30 cm), łączonych mało spoistą, silnie spiaszczoną szarożółtawą zaprawą.

W odległości około 2,5 m na północ od północnej ściany nawy kościoła zlokalizowano biegnący 
do niej równolegle gliniano-kamienny fundament (z zachowanym dolnym poziomem kamieni 
muru, spojonych szarobiałą zaprawą) odrębnego założenia. Ponieważ odsłonięto niewielki jego 
odcinek, brak podstaw do prawidłowego wnioskowania na temat rozplanowania i funkcji tejże 
budowli. Pozycja stratygraficzna reliktu oraz zalegającej powyżej, najprawdopodobniej związane 
z nim, warstwy destruktu sugeruje nie tylko jego wcześniejsze powstanie, ale i również możliwość 
czasowego współistnienia z badanym kościołem.

Z wykopów usytuowanych po północnej stronie kościoła pozyskano dane umożliwiające uściślenie 
jego chronologii. Zarejestrowano w nich niczym niezakłócony układ wczesnośredniowiecznych 
warstw osadniczych o łącznej miąższości około 4 metrów, przedzielonych w poziomie kamiennym 
destruktem nakładającym się na ławę fundamentu północnej ściany świątyni oraz na koronę 
oddzielnego, północnego założenia. Warstwy zalegające na wspomnianym destrukcie i przylegające 
do lica północnego muru kościoła zawierały bogaty materiał ceramiczny pozwalający odnieść je 
ogólnie do tzw. fazy E. Znajdujące się poniżej jednostki stratygraficzne przecięte przez fundamenty 
obydwu obiektów charakteryzowały się już materiałem X-wiecznym. Najstarszą warstwą kulturową 
zalegającą na marglistym calcu była nasycona spalenizną warstwa torfopodobna z zespołem ceramiki 
o cechach charakterystycznych dla zespołów IX-wiecznych.

W oparciu o powyższe dane sugerować można najogólniej XI-wieczną metrykę kościoła św. 
Jana Chrzciciela. Jego chronologia ulegnie uściśleniu po opracowaniu całości materiału pozyskanego 
podczas badań.

Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Oddział 
w Gieczu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach Lednickich”.
Badania będą kontynuowane.

34BGiecz, st. 21-22, gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/224-225 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

GILÓW, st. 1, gm. Niemcza, woj. wałbrzyskie, AZP 88-26/32
grodzisko wczesnośredniowieczne •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Krzysztofa Jaworskiego (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Dwunasty sezon badań.

Prace skoncentrowane były na rozpoznaniu zabudowy przywalnej w południowo-zachodniej 
części podgrodzia (wykop I/98; kontynuacja w kierunku południowym wykopu I, założonego w 1988), 
uchwyceniu reliktów zabudowy w centralnej części majdanu podgrodzia (wykop VII/98) oraz na 
rozpoznaniu konstrukcji usytuowanej we wschodniej części założenia głównej bramy grodu (brama 
nr 1) oraz przylegającego do niej od strony północnej fragmentu wału podgrodzia (wykop VIII/98). 
W badaniach, oprócz kierującego badaniami, uczestniczyli, odbywający w Gilowie letnie ćwiczenia 
terenowe, studenci ówczesnego pierwszego i trzeciego roku archeologii oraz Marcin Paternoga. 

W toku badań odkryto w wykopie I/98 budynek wziemny, zbudowany w konstrukcji słupowej 
i którego ściany wzmocnione zostały w partii fundamentowej kamiennym suchym murem, 
mający w rzucie poziomym kształt wydłużonego owalu (badania tego obiektu były kontynuowane 
w kolejnych sezonach wykopaliskowych, kiedy rozpoznano dalsze szczegóły konstrukcyjne oraz 
charakter wyposażenia budynku). W wykopie VII/98 o powierzchni 16 m2 (4 x 4 m) nie natrafiono 
na ślady zabudowy grodowej, wystąpiła tam natomiast nieznacznej miąższości (do 10 cm) warstwa 
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kulturowa, zawierająca dość nikłą liczbę ceramiki. Obok ceramiki odkryto tam pojedyncze zabytki 
specjalne, wśród których na wyróżnienie zasługuje fragment ostrogi płytkowo-nitowej w typie 
Biskupia-Crkvinia (wariant dotąd niespotykany na polskich stanowiskach archeologicznych), 
powstałej około połowy IX w., używanej jednak do ostatnich dekad tego stulecia. W wykopie VIII/98 
wstępnie rozpoznano konstrukcję wału przylegającego do bramy nr 1. Postanowiono kontynuować 
badania na tym wykopie, nieco poszerzonym, w kolejnym sezonie badawczym w 1999 roku.

Badania będą opublikowane w artykule: Krzysztof Jaworski, Marcin Paternoga, Bramy podgrodzia 
wczesnośredniowiecznego założenia obronnego w Gilowie koło Niemczy, „Śląskie Sprawozdania 
Archeologiczne”, t. 41:1999, s. 281-295.

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Badania będą kontynuowane.

GŁOGÓW, Stare Miasto, kw. A-20, woj. legnickie, AZP 68-19
miasto wczesnośredniowieczne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 lipca do 31 sierpnia, przez K. Czaplę 
(Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez Urząd Miasta w Głogowie. 
Przebadano powierzchnię około 6 arów.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

GŁOGÓW, Kolegiata, st. 2, gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19/2
kolegiata wczesnośredniowieczna (XIII w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 czerwca do 31 lipca, przez Z. Hendla 
(Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez parafię rzymskokatolicką 
p.w. NMP Królowej Polski w Głogowie.

Przebadano powierzchnię około 0,41 ara.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

GNIEZNO, st. 13b, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/-
III podgrodzie wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego •	
relikty zamku arcybiskupiego z XVI - XVIII w. •	
zabudowa z XIX/XX w.•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 maja do 9 września przez mgr. 
Tomasza Sawickiego (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowane przez 
PSOZ i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Siódmy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 2,2 ara.

Badania koncentrowały się w zachodniej części III podgrodzia gnieźnieńskiego zespołu 
grodowego i jednocześnie miejsca założenia zamkowego z l połowy XVI w. Była to kontynuacja prac 
z ubiegłego roku. Tegoroczne wykopy wykonano w północno-wschodniej i południowo-zachodniej 
części ogrodów probostwa przy ul. J. Łaskiego 9 oraz na terenie tzw. Wenecji tj. dziedzińca zaplecza 
technicznego Kurii na tyłach posesji-kanonii przy ul. J. Łaskiego 11. Założenie niektórych wykopów 
wymagało wyburzenia komórek drewnianych zajmujących obszar przeznaczony do badań, głównie 
w południowo-zachodniej części ogrodów probostwa. W tej części założono wykop o powierzchni 70 
m², w którym odkryto m.in. relikty nawarstwień wczesnośredniowiecznych obfitujących w ceramikę 
z fazy D, tj. 2 połowy X w. w tym pozostałości konstrukcji drewnianych i jam gospodarczych. 
Odsłonięto również (na głębokości 1,3 - 2,7 m) dobrze czytelne pozostałości fundamentu kamiennego 
wiązanego z wczesną fazą budowy zamku arcybiskupiego. Drugi wykop (nr 2/98 - powierzchnia 38 m²) 
zlokalizowany w północno-wschodnim narożniku posesji probostwa doprowadził do odsłonięcia na 
głębokości 3,0 - 3,3 m dalszego biegu fundamentu muru zamkowego (odsłoniętego częściowo w 1997 
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r.) w kierunku północnym. Natomiast po wschodniej stronie tejże konstrukcji dokonano doniosłego 
odkrycia, natrafiono bowiem na dobrze zachowany fragment fundamentu okazałej, nieznanej dotąd, 
baszty zamkowej. Bardzo trudne warunki terenowe uniemożliwiły powiększenie wykopu. Nieopodal 
natrafiono również na nieznane dotychczas relikty murów ceglanych najprawdopodobniej zamkowych 
(zaopatrzonych w szczeliny strzelnicze?). Kolejnym miejscem działalności archeologów był plac po 
dawnej (2 połowa XIX w.) restauracji „Wenecja”, położonej nad brzegiem jeziora Jelonek. Obecnie 
jest to teren Kurii Metropolitalnej. Założono tam 6 sondaży o powierzchni od 12 do 30 m², odkryto 
m. in. relikty zabudowy z XIX i pocz. XX w. oraz warstwy niwelacyjne, w tym także związane 
z całkowitą rozbiórką zamku w 1831 r. Wyodrębniono także pozostałości warstw XV i XVI-wiecznych 
i śmietniskowe warstwy wczesnośredniowieczne. Rewelacyjnym odkryciem było odsłonięcie na 
głębokości około 2 metrów doskonale zachowanego dębowego pomostu przy brzegu jeziora Jelonek. 
Według wskazań stratygraficznych i wyników pierwszych analiz dendrochronologicznych ów pomost 
można datować na XVI w. Mógł on być związany z zamkiem lub z lokowanym w pobliżu zamku 
browarem. Pomost po badaniach wyjęto w całości i złożono w Muzeum P.P.P. w Gnieźnie. W trakcie 
badań ustalono ponadto, iż dawny brzeg Jeziora Jelonek znajdował się o około 30 m dalej na wschód 
niż obecna granica akwenu.

Sumując tegoroczne badania archeologiczne w Gnieźnie, należy stwierdzić, iż dostarczyły 
one rewelacyjnych danych odnośnie do architektury zamku powstałego z inicjatywy arcybiskupa 
Jana Łaskiego (1518 r.). Zarówno nowoodkryta baszta wschodnia zamku, kolejne odcinki jego 
fundamentów i murów jak i doskonale zachowany pomost wnoszą niezwykle ważne elementy 
mogące doprowadzić z czasem do pełnej rekonstrukcji obiektu. Należy również dodać, że zbadano 
relikty zabudowy wczesnośredniowiecznej w zachodniej części podgrodzia III, które uzupełniły 
naszą wiedzę o tej części zespołu grodowego. Jest to szczególnie ważne dla ostatecznego kształtu 
finalizowanego właśnie opracowania ośrodka.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Badania należy kontynuować.

GNIEZNO, st. 237, loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/- 
osada i część jurydyki z XII-XIV w.•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w marcu przez mgr. Czesława Strzyżewskiego. 
Finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Poznaniu. Drugi sezon badań.

 W marcu 1998 r. dokończono badania ratownicze na terenie powstałej i czynnej nowej siedziby 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie. Prace przeprowadzono w północno-zachodnim 
narożniku zaplecza posesji - w obrębie wytyczonego tam trawnika. Założono wykop (zorientowany 
po linii północny wschód - południowy zachód) o wymiarach: ca 11-12 metrów na ca 3-4 metry 
(o łącznej powierzchni 45 m²), z zachowaniem bezpie cznych odległości z czterech stron: od strony 
murów ogrodzeń i kra wężników wjazdu i parkingu. Obecny poziom tego trawnika jest wyższy, gdyż 
wyrównano go zasypując południową stronę o 0,40 m, gdzie był na turalny stok zbocza wyniesienia. 
Pod tą warstwą nasypową znajdowała się warstwa wkopów gospodarczych z XIX-XX w., które 
zniszczyły poziom użytkowy z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego (2 poł. XIV-XVIII w.) 
oraz stropy obiektów wczesnośredniowiecznych.

Obecnie odkryto pozostałości dalszych 3 dużych budowli (nr 2-4) naziemnych wzniesionych 
w konstrukcji zrębowej z piwniczkami i pale niskami, których wypełniska rozciągają się głównie 
w kierunku sąsied nich parceli z boiskami szkolnymi. Znaleziono w nich 706 fragmentów naczyń 
glinianych całkowicie obtaczanych na kołach garncarskich, kości zwierzęce, bryłki polepy 
konstrukcyjnej, zwęglone drewno, fragment noża żelaznego; wszystko datowane na XII-XIII/XIV 
w. Pod wypełniskiem budowli nr 3 znajdowała się płytka jama, w której odkryto 22 ułamki na czyń 
z XII/XIII w.

We wkopach zebrano 30 fragmentów naczyń silnie obtaczanych, w tym 26 ułamków naczyń 
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barwy stalowo-szarej i 4 kawałki naczyń brunatno-szarych. Prócz tego znaleziono 96 fragmentów 
naczyń toczonych, w tym 5 fragmentów naczyń kamionkowych, 6 części kafli płytowych, 3 odłamki 
cegieł gotyckich, ułamek dachówki, 2 gwoździe i 1 hak z żelaza oraz część ozdoby ołowiowanej, 
datowanych na okres nowożytny (XVI-XVIII w.).

Materiały źródłowe są przechowywane w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
Ponieważ pozostały teren posesji jest już zabudowany i wybrukowany, dalszych badań nie 

przewiduje się.

Gnojno, st. 4, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 91-65/11 - patrz: neolit

GNOJNO, st. III, gm. Konstantynów, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/40
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
ślady osadnictwa kultury miłogradzkiej (wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa z późnego okresu wpływów rzymskich•	
osada wczesnośredniowieczna (XI-XII w.)•	
osada z początków późnego średniowiecza •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 do 24 października przez 
dr Joannę Kalagę (Instytut Archeologii UW). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 1,5 ara. 

Założono dwa wykopy; ujawniono w nich jedną warstwę kulturową. Odkryto 36 obiektów, 
w tym 35 osadniczych i jeden pochówek. Wszystkie obiekty zalegały na jednym poziomie, pod 
spągiem warstwy kulturowej. Ich zawartość kulturową tworzyły fragmenty ceramiki, ułamki kości 
zwierzęcych i drobnych przepalonych kości ludzkich. Funkcję obiektów określono jako pozostałości 
jam o charakterze odpadkowym. Materiał zalegający w obiektach pochodzi z okresu wpływów 
rzymskich, schyłku wczesnego średniowiecza oraz z początków późnego średniowiecza. W warstwie 
kulturowej znaleziono również materiał ceramiczny, który przypisano kulturze miłogradzkiej 
z początku epoki żelaza, co podnosi walor badawczy stanowiska.

Stanowisko kwalifikuje się do kontynuowania badań.

Gołasze – Puszcza, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80 patrz: wczesna 
epoka brązu

35BGrodno, st. 6, gm. Chełmża. woj. toruńskie, AZP 37-44/15 - patrz: wczesna epoka żelaza

Gródek, st. 1, gm. loco, woj. białostockie, AZP 38-91/5 - patrz: okres nowożytny

HORODYSZCZE, st. III, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie, AZP 67-87/3
osada wczesnośredniowieczna (XI-XII/XIII w.)•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 do 28 września przez mgr. Mieczysława 
Bienię (Muzeum Okręgowe w Białej Podlaskiej). Drugi sezon badań. 

Prace miały charakter ratowniczy, ich celem było określenie stopnia zniszczenia stanowiska przez 
wkopy rabunkowe. Założono cztery wykopy, będące nawiązaniem do wykopów z badań w sezonie 
1995 r. W wykopie VII wystąpiła warstwa kulturowa a pod nią palenisko. W wykopach VIII i IX, 
pod warstwą kulturową, wystąpiły obiekty osadnicze różnego charakteru: obiekty mieszkalne, jamy 
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produkcyjne, jamy zasobowe, jamy odpadowe, paleniska kamienne oraz liczne ślady po słupach. 
Podobnie było w wykopie X gdzie miąższość warstwy kulturowej dochodziła do 55 cm. Duża 
część materiału zabytkowego pochodziła właśnie z warstwy kulturowej. Były to głównie fragmenty 
ceramiki wczesnośredniowiecznej, częściowo i całkowicie obtaczanej, datowanej na XI-XII/XIII 
w. W wykopie VIII natrafiono również na ceramikę wcześniejszą (VIII-X w.), odkryto także dwa 
fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. Te ostatnie wystąpiły w warstwie przemyć kulturowych, 
przechodzącej w calec. Materiał krzemienny pozyskany w trakcie badań również można wiązać 
z kulturą łużycką natomiast dwa wióry oraz drapacz krzemienny były mezolityczne. Na szczególną 
uwagę zasługują zabytki wydzielone: brązowa zawieszka od pasa typu awarskiego, żelazny haczyk, 
okrągła żelazna klamra od pasa, nożyk w oprawie kościanej, kilkanaście nożyków żelaznych oraz 
kilkanaście przęślików kamiennych i glinianych.

W przyszłości planuje się kontynuację badań.

Hrebenne, st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/75 - patrz: wczesna epoka brązu

HUSZLEW, st. 1, gm. loco, woj. bialskopodlaskie, AZP 59-84/1
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (VII-VIII w.)•	
grodzisko wczesnośredniowieczne (IX-poł. X w. i I poł. XI w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 lipca do 11 września przez dr. Marka 
Dulinicza. Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. 

Założono trzy wykopy archeologiczne, przecinające fosy i wały. Miało to na celu uzyskanie 
przekrojów przez fosę zewnętrzną, wał zewnętrzny, fosę wewnętrzną i wał wewnętrzny. Badania 
w tym sezonie potwierdziły wyniki poprzednich prac na stanowisku.

Jankowo Dolne, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/146 - patrz: późne 
średniowiecze

JEZIORZANY, st. 19, gm. loco, woj. lubelskie
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada wczesnośredniowieczna (IX-X w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Andrzeja 
Kokowskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 95 m².

Znajdowały się tam cztery obiekty wczesnośredniowieczne stanowiące pozostałość zagrody, 
datowane na koniec IX – początek X wieku oraz cztery obiekty mogące stanowić pozostałość jam 
zasobowych kultury trzcinieckiej.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowo-Wschodniej”. 

JURÓW, st. l, gm. Jarczów woj. zamojskie, AZP 95-92
grodzisko wczesnośredniowieczne XII-XIII w.•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr hab. I. Kutyłowską i mgr E. Banasiewicz 
(„Lubelnia”). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań.

W bieżącym roku prace wykopaliskowe objęły obszar 150 m2 południowej partii jurowskiej 
warowni, część obwałowań, zabudowę przywałową oraz, jak się wydaje, fragment bramy wjazdowej 
grodu. Rozpoznano także wykopami sondażowymi, o łącznej powierzchni 66 m², północną i wschodnią 
partię grodziska.
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Jak wskazują dotychczasowe badania grodzisko zlokalizowane na niskim cyplu wcinającym się 
w dolinę Szyszły, było prawie idealnie koliste - 112 m po osi wschód-zachód, 110 m po osi północ-
południe. Fosę wykopano od strony zachodniej, południowej oraz, co stwierdzono w bieżącym 
sezonie, także od północnej. Głównym elementem obronnym grodu był wał o konstrukcji 
skrzyniowej, umocniony (a nie wypełniony jak sądzono dotychczas) w dolnych partiach przyziemia 
lessem lub marglem i rędziną. Podstawowym budulcem były drewniane bale, głównie dębowe, ale 
także i sosnowe. Szerokość wału od północy sięgała 10 m, złożyły się na nią dwie skrzynie po 4 m 
szerokości oraz od zewnątrz umocnienia z rędziny i margla szerokości 2 m.

Odsłonięto tam elementy zabudowy przywałowej. Od wschodu wystąpiła identyczna konstrukcja 
skrzyniowa, jednakże na zewnątrz podsypana na szerokości 3,5 m. W tej części odkryto studnię 0,70 
m x 0,80 m zbudowaną z pionowych dranic sosnowych dostawianych do siebie oraz do 4 dębowych 
słupków, znalezisko wydatowano dendrochronologicznie na XII w. Badania przywałowej zabudowy 
w południowej części przyniosły odkrycie zachodniej części zabudowania przy bramie (?) odkrytego 
w 1997 r. Pozyskano wiele cennych zabytków: naczynia, groty strzał, nóż, skoble i inne. Niewątpliwie do 
najcenniejszych odkryć należy kamienna forma do odlewania ozdób półksiężycowatych. Zakończono 
eksplorację w południowej części studni odkrytej w 1997 r., wydatowanej dendrochronologicznie na 
XIV w oraz obiekty słupowe prawdopodobnie związane z tą fazą użytkowania grodu. Badania będą 
kontynuowane.

KACZYCE, st. 23, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-70/215
osada wczesnośredniowieczna (XI - poł. XIII w.)•	

Ratownicze, sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez prof. Andrzeja 
Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). 
Finansowane przez PSOZ, Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 136 m².

Badaniami objęto wschodnią część osady, z pozostałościami obiektów o charakterze produkcyjno-
gospodarczym. Rozpoznano, w większości fragmentarycznie, 15 różnego rodzaju obiektów: jam 
i towarzyszących im palenisk, w części związanych z produkcją metalurgiczną.

Wydaje się, że główna, mieszkalna część stanowiska, zniszczona została nieodwracalnie 
niwelacjami i budową pobliskiej szosy.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.
Badania nie będą kontynuowane.

 
KAŁDUS, st. l, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/1

ślady osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu – wczesna epoka żelaza) •	
cmentarzysko szkieletowe z XI-XII wieku •	
osada wczesnośredniowieczna z X-XI wieku.•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Wojciecha Chudziaka (Instytut 
Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr. mgr. Jacka Bojarskiego, 
Marcina Weinkaufa, Violettę Stawską. Badania prowadzone w ramach programu „1000-lecie Zjazdu 
Gnieźnieńskiego).

Tegoroczne prace ukierunkowane były na określenie zasięgu występowania 
wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych. W początkowym etapie eksploracji wykopy 
nakładano w północnej części cmentarzyska. Odkryte w tej strefie pojedyncze groby usytuowane 
na osi wschód-zachód wyznaczają granicę zasięgu cmentarzyska od strony północno-wschodniej, 
podobnie zresztą jak rowy stanowiące sztuczną delimitację badanej nekropolii.

Dalsze prace badawcze prowadzono w zachodniej części stanowiska, gdzie natrafiono na kilka 
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grobów częściowo wyeksplorowanych zapewne w wyniku XIX-wiecznych badań niemieckich.
Zasadnicze prace eksploracyjne przeprowadzono jednak w południowej części stanowiska, gdzie 

natrafiono na niezniszczoną część cmentarzyska.
W sumie przebadano powierzchnię około 3,25 ara, odsłaniając 118 obiektów, w tym 52 groby, 

pochodzące głównie z wczesnych faz chrystianizacji ziemi chełmińskiej (XI-XII wiek).
Pochówki o orientacji głównie zachodniej, pozostające względem siebie w układzie rzędowym 

wyróżniało miejscami bardzo bogate wyposażenie (kolie z paciorków szklanych, fragment zawieszki 
trapezowatej, pisanka/grzechotka, ołowiane i brązowe kabłączki skroniowe, pierścionki brązowe, 
noże żelazne, osełki, naczynia ceramiczne). Stan zachowania odkrytych szkieletów był zróżnicowany 
i uzależniony od głębokości zalegania kości i składu fizykochemicznego podłoża.

Analizy antropologiczne wykonał dr Tomasz Kozłowski z Zakładu Antropologii Instytutu Ekologii 
i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.

Materiały zabytkowe przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu.
Z uwagi na niszczenie stanowiska badania powinny być kontynuowane.

KAŁDUS, st. 3, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/3
grodzisko wczesnośredniowieczne (2 połowa X - połowa XIII wieku); relikty•	

architektury romańskiej z XI wieku
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii 

i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), z udziałem dr. Dariusza Polińskiego, mgr. 
Jacka Bojarskiego, mgr. Marcina Weinkaufa, Witolda Tokarskiego. Badania prowadzone w ramach 
programu „l000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. Trzeci sezon badań. 

Kontynuacja prac badawczych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym grodzisku 
ukierunkowanych na odtworzenie pełnego układu przestrzennego, odkrytego w latach poprzednich, 
obiektu sakralnego oraz określenie jego chronologii. W tym sezonie założono kolejnych 10 
wykopów obejmujących powierzchnię około 144 m2 (wykopy 18-27/98), nieznacznie poszerzono 
również powierzchnię eksploracyjną wykopów 7 i 14/97. Prace eksploracyjne prowadzono do stropu 
nawarstwień z okresu halsztackiego (grodzisko łużyckie) nie naruszając tym samym struktury reliktów 
architektonicznych. Jedynie w dwóch wykopach (18, 24/98) występował złożony układ nawarstwień 
wczesnośredniowiecznych, dochodzących miejscami do 5 metrów miąższości.

W efekcie prowadzonych prac odsłonięto relikty północno-wschodniej absydy (wykop 21/98), 
prezbiterium (wykop 21-22/98 oraz 20/98), północnego (wykopy 21/98, 26-27/98) oraz południowego 
muru obwodowego świątyni (wykopy 18a, 19, 20 i 25/98). Zadokumentowano południowo-zachodni 
narożnik budowli w postaci kamienia węgielnego wzmacniającego z zewnątrz fundament kamienno-
gliniany. Na podstawie wyników analizy układu przestrzennego odkrytych reliktów stwierdzono, 
że stanowią one pozostałość trójnawowej bazyliki wczesnoromańskiej, z trzema absydami, bez 
transeptu i wież zachodnich. Dłuższa oś obiektu o wymiarach około 40 metrów usytuowana była na 
linii wschód-zachód; szerokość wnętrza świątyni wynosiła około 15 m. Mur z kamienia łamanego 
(piaskowiec, gnejsy i zlepieńce) wzniesiony był w technice opus emplectum. Wiele fragmentów 
świątyni zachowało się jedynie w postaci fundamentów kamienno-glinianych zalanych w partii 
stropowej zaprawą lub ich negatywów.

Odkryto liczne fragmenty ceramiki naczyniowej, w tym zespoły naczyń datowane na l oraz 2 
połowę XI wieku (faza IIIb oraz IIIc rozwoju garncarstwa chełmińskiego), współwystępujące 
w nawarstwieniach kulturowych z grudkami zaprawy pochodzącymi zapewne z badanego obiektu. 
Chronologię świątyni potwierdzają również srebrne monety odkryte w tych nawarstwieniach: 
fragment dirhema arabskiego oraz krzyżówka z XI wieku.

W trakcie badań odsłonięto również nawarstwienia kulturowe, pochodzące z czasów późniejszych 
tj. z XII - początków XIII wieku (gród słowiański) oraz z XIII wieku (warownia krzyżacka). W ich 
obrębie stwierdzono liczne materiały zabytkowe; przedmioty codziennego użytku, głównie ceramikę 
naczyniową.
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Materiały zabytkowe przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu. 
Badania powinny być kontynuowane.

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KŁECKO, st. 14, 20, 24, 25, 27, 3, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 48-32/79, 6, 82, 83, 5,78
osada wczesnośredniowieczna•	
miasto i dwory z późnego średniowiecza i nowożytności•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Czesława Strzyżewskiego. Finansowane 
przez Urząd Gminy Kłecko. Pierwszy sezon badań.

Podczas nadzoru budowy kolektora kanalizacyjnego w północnej części Kłecka zlustrowano 
2,094 km wykopów, w większości których były widoczne warstwy kulturowe. Odkryto również 19 
obiektów, które fragmentarycznie wyeksplorowano. 

W północno-zachodniej partii tego terenu, bezpośrednio na południe od Małej Wełny, za 
którą jest grodzisko wczesnośredniowieczne, występuje warstwa osadnicza z ceramiką z X/XI w. 
Odsłonięte tam spąg chaty z dużą ilością odpadów produkcyjnych drewna (st.14). Podobnie datowane 
ułamki naczyń znaleziono na wschód od tego miejsca miedzy brzegiem Jeziora Kłeckiego a ul. 
Majdany (st. 20). W wykopie przy tej ulicy przecięto jamę (chatę?) z XI w. oraz 4 jamy (1 chatę?) 
późnośredniowieczne i nowożytną. Stwierdzono, że droga była od wieków utwardzana faszyną oraz 
brukami kamiennymi ułożonymi na różnych poziomach. Na skraju stoku północno-wschodniego 
wzgórza z miastem lokacyjnym odkryto (bezpośrednio przy obecnym budynku probostwa) zawalisko 
budowli z piwniczkami oraz jamę z ceramiką z połowy XIII w., jak również materiał (w tym cegły) 
z XV-XVII w. Po zachodniej stronie posesji z kościołem parafialnym przy ul. Kościelnej natrafiono 
na rumowisko budowli z piwnicą z XVI w. Nieco dalej od niej przy ul. Kościuszki i Kościelnej oraz 
przy narożniku Rynku (obecnie Placu Powstańców Wielkopolskich) wystąpiły belki i kłody ułożone 
poziomo i pionowo, a także fragment podłogi drewnianej. W dolnych warstwach znajdowały się 
duże ilości odpadów skóry i drewna oraz faszyna i bruki kamienne dawnych ulic. Ich obecny poziom 
jest 2 - 2,5 m powyżej humusu pierwotnego. W wykopie założonym od Rynku wzdłuż ogrodzenia 
kościelnego były resztki szkieletów ludzkich z cmentarza parafialnego oraz ceramika i kawałki 
cegieł gotyckich. Na dalszym odcinku ul. Kościelnej odsłonięto różne poziomy bruków kamiennych 
i faszyny, jak również ślady po dwóch budynkach z XV i XVI w.

Po zachodniej stronie Rynku, na zboczu wschodnim Jeziora Wilkowyjskiego - w jego partii 
północnej, występuje warstwa wczesnośredniowieczna Odkryto tutaj także jamę oraz zawalisko 
budowli z piwnicą (st. 25). Znaleziono tam przedmioty żelazne, odpady i żużle z warsztatu 
kowalskiego. Na południe od nich były resztki obiektu lub warstwy kulturowej. Natomiast w ogrodzie 
narożnikowej posesji Rynku (st. 3) przecięto piwnice dwóch dworów z XV/XVI w, i z XVI - XVII 
w. W starszym obiekcie prócz ceramiki były ułamki kafli płytowych, w tym część kafla z herbem 
Ogończyk, a w rumowisku młodszym wystąpiły fragmenty kafli miskowych i płytowych.

Oprócz ceramiki l kafli znaleziono w Kłecku części dachówek, płytki posadzkowej, kawałki szkła 
oraz misy, podstawki i pałki z drewna, jak również noże, klucz, kabłąk, sztabę, zawiasy i gwoździe 
żelazne, głównie z XV-XVII w., przy nikłych śladach osadnictwa z XVIII w.

Materiały źródłowe zostały przekazane do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Badania będą kontynuowane.

KOPRZYWNICA, st. 111, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 91-72/318
zespół klasztorny cystersów (od poł. XII w.)•	

Weryfikacyjno-rozpoznawcze badania, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez mgr. 
mgr. Edmunda Mitrusa i Jacka Serafinowicza (Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Krajobrazu 
w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 32 m².
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Wykonano 3 niewielkie wykopy o charakterze sondażowym. W wykopie I, usytuowanym 
w miejscu rozebranej kaplicy południowej, przebadano nieznaną wcześniej kryptę z pochówkami 
opatów: Hieronima Ossolińskiego (z 1626 r.) i jego dwóch następców. W pozostałych wykopach 
odsłonięto nawarstwienia kulturowe od średniowiecza po czasy współczesne, w tym późnoromańskie 
i gotyckie poziomy użytkowe wirydarza.

Badania będą kontynuowane.

Kornaciska, st. 2, gm. Długosiodło, woj. ostrołęckie, AZP 45-71/7 - patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

KOSOBUDY, st. 1, gm. Zwierzyniec, woj. zamojskie, AZP 90-86/1
domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (Usługi Archeologiczne 
i Geodezyjne „PROFIL” w Zamościu) miały charakter prac sondażowo-weryfikacyjnych. Finansowane 
były przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 3,1 ara powierzchni stanowiska.

W trakcie badań wykopaliskowych nie odkryto śladów, świadczących o antropogennym charakterze 
ziemnej formy terenowej przypominającej wał obronny. Zadokumentowane nawarstwienia posiadały 
układ naturalnych warstw glebowych. W wykopach nie natrafiono na żadne ruchome zabytki 
archeologiczne ani obiekty ziemne. Wyniki tych prac nie potwierdzają istnienia tu grodziska ale także 
negują obecność jakiegokolwiek stałego osadnictwa pradziejowego czy też historycznego.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu.

KOWALE, st. 17, gm. Kolbudy, woj. gdańskie
osada z okresu wczesnośredniowiecznego (2 poł. XII w. - koniec XIII w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Olgierda Felczaka i Zdzisławę 
Ratajczyk (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez gdańską firmę budowlaną 
„INVESTING S.A.” Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko położone jest w pobliżu wsi Kowale, ok. 11 km na południowy zachód od Gdańska, 
po obu stronach drogi prowadzącej z Gdańska-Oruni do Kolbud, tuż przed jej skrzyżowaniem 
z Trójmiejską Obwodnicą, na niewielkim wyniesieniu łagodnie opadającym w kierunku południowo-
wschodnim do „siodła” z ciekiem wodnym. Badania miały charakter ratowniczy. Gdańska firma 
budowlana wiosną 1998 roku rozpoczęła tu wznoszenie dużego osiedla mieszkaniowego. 

Do szczegółowej eksploracji wyznaczono obszar o powierzchni 120 arów, obejmujący wschodnią 
połowę stanowiska, zagrożoną całkowitym zniszczeniem przez budynki mieszkalne. Założono 3 duże 
wykopy, w których odkryto relikty osady produkcyjnej, mocno zniszczonej intensywną eksploatacją 
rolną tego terenu.

Warstwa kulturowa (o średniej miąższości 10-20 cm) wystąpiła tylko w centralnej partii 
stanowiska, bezpośrednio pod warstwą orną w postaci lekko gliniastego piasku drobnoziarnistego 
barwy jasnobrązowej, z węgielkami drzewnymi. Pozyskano z niej kilkadziesiąt fragmentów naczyń 
glinianych.

Zarysy obiektów nieruchomych odkryto jedynie na obszarze 4 arów na poziomie spągu warstwy 
kulturowej. Wyróżniono wśród nich: 4 obiekty gospodarcze (jamy odpadowe i zasobową) i 1 
produkcyjny (piec). Na uwagę zasługują szczególnie dwa obiekty, usytuowane przypuszczalnie 
w centralnej partii zniszczonej osady, tj. piec do wypału ceramiki (znaleziono w nim 142 fragmenty 
naczyń glinianych i fragment bursztynowego paciorka) oraz dosyć duża półziemianka, pełniąca 
być może funkcję magazynu (z której wydobyto 274 fragmenty naczyń glinianych, 1 żelazny nóż 
i fragment szklanego pierścionka).

Badania archeologiczne osady nie dostarczyły materiałów do podjęcia próby rekonstrukcji  
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poziomu kultury materialnej jej mieszkańców. Najliczniejszą grupę zabytków stanowiły fragmenty 
naczyń glinianych - z 486 sztuk nie udało się wykleić żadnego egzemplarza. Pod względem 
technologicznym tworzą one grupę naczyń całkowicie obtaczanych, dość jednolitą w zakresie formy, 
ornamentyki i wielkości - głównie o esowatym profilu (obecność naczyń z cylindryczną szyjką 
odnotowano tylko w 2 fragmentach).

Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Badania zakończono.

Kozioł, st. 10, gm. Kolno-Turośl, woj. łomżyńskie, AZP 31 – 74 - patrz: mezolit

Kraków-Kazimierz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10 - patrz: okres 
nowożytny

Kraków -Kleparz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/40 - patrz: późne 
średniowiecze

Kraków -Kurdwanów, st.12, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 104-56/9 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Kraków -Nowy Świat, st. 2, 4, 5, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/54,56,57 - patrz: okres 
nowożytny

KRAKÓW-PIASEK, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/45
osada kultury łużyckiej•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej•	
osada z wczesnego i późnego średniowiecza (XI-XV w.)•	
przedmieście miasta nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie i grudniu, przez mgr. 
Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie.

Badaniami objęto wykopy budowlane na terenie dziedzińca Zespołu Szkół Ekonomicznych przy 
ul. Kapucyńskiej 2. Obiekt ten jest zlokalizowany w południowej części dawnego przedmieścia Piasek 
(Garbary), na przedpolu fortyfikacji miejskich Krakowa. W trakcie prac zarejestrowano nadcalcową 
warstwę kulturową, która zawierała materiały zabytkowe z wczesnego i późnego średniowiecza oraz 
z czasów nowożytnych i stanowiła poziom użytkowy wykorzystywany na terenie przedmieścia do 
XVII lub XVIII w. Nakrywały ją nawarstwienia nowożytne o charakterze nasypowym, związane 
głównie z niwelacją tego terenu w XVIII i XIX wieku.

Z serią najmłodszych nawarstwień nowożytnych był związany potężny fundament kamienny 
(o grubości 150 cm) usytuowany na osi wschód-zachód i rozpoznany na długości około 16 m. Jest 
on reliktem bliżej nieokreślonej, zapewne barokowej budowli, którą zlokalizowano na przedpolu 
fortyfikacji miejskich Krakowa. W 2 połowie XIX wieku jej mury były prawdopodobnie wykorzystane 
przez ujeżdżalnię.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.
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KRAKÓW-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5
zespół osad od paleolitu do wczesnego średniowiecza•	
podgrodzie Okół (IX-XII w.)•	
miasto lokacyjne i nowożytne (XIV-XX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od marca do listopada, przez mgr. 
Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie.

Badania ratownicze prowadzono w wykopach budowlanych i instalacyjnych położonych 
w południowo-wschodniej części stanowiska, w tym na jezdni ul. Grodzkiej przed kościołem św. 
Piotra i Pawła, na Plantach przy ul. św. Getrudy oraz w obrębie posesji Grodzka 50, 52 (obiekt 
określany w literaturze jako Sąd - dziedziniec) i 54. Rozpoznano nawarstwienia kulturowe z wczesnego 
i późnego średniowiecza, poziomy użytkowe ulic o nawierzchni utwardzonej kamieniami oraz 
nowożytne nawarstwienia a także relikty gotyckiej, renesansowej i barokowej zabudowy tego terenu. 
Na dziedzińcu posesji ul. Grodzka 52 zadokumentowano serię nawarstwień związanych ze starszym 
horyzontem osadniczym Okołu (w tym bogate ślady działalności hutniczej).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW-Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6
ślady osadnictwa i zespół osad (od paleolitu do wczesnego średniowiecza) •	
miasto lokacyjne i nowożytne (XIV-XX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone 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, zlokalizowanych na terenie posesji 
Rynek Główny 23 i 30, ul. Gołębia 11, ul. Grodzka 20 i pl. Dominikański 4 a także w zabudowaniach 
Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i w klasztorze o.o. franciszkanów (pl. 
Wszystkich Świętych 5). Zadokumentowano relikty wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej, 
pozostałości nawarstwień i poziomów użytkowych z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych 
oraz fundamenty murów gotyckiej, renesansowej i barokowej zabudowy miasta lokacyjnego. Badania 
w zachodnim skrzydle klasztoru o.o. franciszkanów doprowadziły do rozpoznania bardzo bogatych 
nawarstwień z XI - XIII w. oraz reliktów gotyckiej zabudowy (w tym m.in. refektarza lub dormitorium 
z XIII w.), wzniesionej z kamieni i cegieł (w układzie wendyjskim).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków -Stradom, st. 4, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/17 - patrz: okres 
nowożytny

KRAKÓW-Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18
osada neolityczna•	
osada kultury łużyckiej•	
osada z okresu późnolateńskiego•	
wczesne średniowiecze•	
późne średniowiecze•	
nowożytność•	
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Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od lipca do października, przez 
prof. dr. Kazimierza Radwańskiego i mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 
„ARCHEO”- Działalność Archeologiczno- Konserwatorska K. Kruczek). Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 46 m².

Badaniami wykopaliskowymi objęto teren zespołu klasztornego na kulminacji wzniesienia oraz 
cmentarz parafialny przy dawnym kościele św. Andrzeja Apostoła, usytuowany u podstawy wzgórza. 
W klasztorze pracami objęto sień przy południowej ścianie nawy kościoła, taras po wschodniej 
stronie klasztoru oraz tzw. Bibliotekę-Szkołę. Badania na cmentarzu parafialnym miały na celu 
uchwycenie murów romańskiego kościoła św. Andrzeja, który rozebrano w 1834 r. Budowla ta była 
wzmiankowana w bulli papieża Grzegorza IX z 1229 r.

W trakcie tegorocznych prac ustalono, że:
a. Fundamenty nawy romańskiego kościoła św. Piotra i Pawła (lub budowli usytuowanej na 

jej przedłużeniu) są powiązane z murem zamykającym romański klasztor od strony zachodniej. 
Zachowały się z nich tylko 3-4 warstwy kamieni łączonych gliną. Nawarstwienia w sąsiedztwie 
murów zniszczono w czasie barokowej przebudowy kościoła i klasztoru.

b. Zabudowania wschodniego skrzydła klasztoru romańskiego usytuowane zostały wzdłuż 
załomu krawędzi wzniesienia. Bezpośrednio po ich wschodniej stronie zadokumentowano skaliste 
stoki wzgórza, pokryte cienką warstwą dawnego humusu i opadające pod kątem blisko 45°. We 
wczesnym średniowieczu uformowano tu niewielki taras, który zabezpieczał fundamenty zabudowań 
i umożliwiał dojście na teren po zewnętrznej stronie kościoła i klasztoru. W późnym średniowieczu 
taras nieznacznie poszerzono, zaś do wczesnogotyckiego skrzydła klasztoru dostawiono mur obronny. 
Jego relikty zachowały się na całej długości zabudowań najstarszej części Opactwa. Fundamenty 
gotyckiego muru obronnego wykorzystano w czasie barokowej przebudowy klasztoru u schyłku XVII 
lub w pocz. XVIII w. W tym czasie poszerzono również taras. W okresie konfederacji barskiej na jego 
powierzchni znajdowały się fortyfikacje ziemne, które umożliwiały obronę klasztoru od wschodu.

c. Pomieszczenia w środkowej części zabudowań „Biblioteki - Szkoły” były w XVII lub XVIII 
w. podpiwniczone. W trakcie budowy podziemi zniszczono mury wczesnogotyckich budowli oraz 
nawarstwienia średniowieczne. Obecnie w ich miejscu zalegają nasypy gruzowe, pochodzące 
z zabudowań barokowych, które zniszczono w czasie konfederacji barskiej.

d. Fundamenty parafialnego kościoła św. Andrzeja zostały niemal całkowicie zniszczone przez 
groby nowożytne z XIX i XX w. W czasie badań uchwycono resztki ławy fundamentowej barokowego 
obiektu (przypór?), który zapewne był dostawiony do zachodniej elewacji świątyni.

Analogicznie jak w latach poprzednich w wykopach badawczych zadokumentowano nawarstwienia 
kulturowe, ślady poziomów użytkowych i budowlanych a także nasypy niwelacyjne z wczesnego 
i późnego średniowiecza oraz z czasów nowożytnych głównie z XVII i XVIII w.). Zawierały one 
ceramikę, kafle, kości ludzkie i zwierzęce, polepę i różnorodne przedmioty metalowe (w tym srebrny 
denar krzyżowy z XI w.).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW-Wesoła, st. 16, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/37
ślady osadnictwa kultury przeworskiej•	
osada z wczesnego i późnego średniowiecza (XII-XV w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i od października do grudnia 
przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie.

Prace badawcze prowadzono w wykopach budowlanych przy murach Pałacu Pusłowskich (ul. 
Westerplatte 10). Stwierdzono obecność warstw kulturowych i obiektów ziemnych (jamy, paleniska, 
relikt drogi) powiązanych zapewne z przedlokacyjną osadą przy romańskim kościele św. Mikołaja 
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a także z osadnictwem późnośredniowiecznym i nowożytnym krakowskiego przedmieścia Wesoła. 
W oparciu o pozyskane materiały zabytkowe można sądzić, iż teren ten był objęty stałą zabudową 
od XII do XIV w., a także od XVIII w. Pomiędzy XIV a XVIII w. sąsiedztwo fortyfikacji obronnych 
Krakowa sprawiło, iż obszary te były wykorzystywane głównie w charakterze zaplecza gospodarczego 
krakowskich mieszczan. Na ich posiadłościach mogła wówczas istnieć i funkcjonować tylko zabudowa 
drewniana o charakterze gospodarczym. Stan taki uwieczniły jeszcze plany Krakowa z końca XVIII 
i początku XIX w. W XVIII w. niektóre obiekty drewniane mogły posiadać murowane piwnice. 
Relikty takich podziemi zostały obecnie zadokumentowane pod Pałacem Pusłowskich, wzniesionym 
w końcu XIX w.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków -Zwierzyniec, st. 22, gm. Kraków-Krowodrza, woj. krakowskie, AZP 102-56/128 - patrz: 
okres nowożytny

Krzeczyn Wielki, st. 12, woj. legnickie, AZP 74-20/31 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

KRZEPOCINEK, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 61-48/2
pierścieniowate grodzisko wczesnośredniowieczne (1 poł. XI w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 1 do 15 października przez 
prof. dr. hab. Leszka Kajzera (PDA-K, A. Andrzejewski, T. Grabarczyk Łódź). Finansowane przez 
PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 41,5 m².

Grodzisko (wpisane do rejestru zabytków nieruchomych woj. sieradzkiego pod numerem 406/A) 
ulokowane na dziś jeszcze podmokłych terenach zalewowych w widłach rzeki Nidy (alias Gnidy), 
należącej do zlewiska Neru, oraz Zianu - jej prawobrzeżnego dopływu, znajduje się około 0,5 km 
na północny zachód od zwartej zabudowy północnej części miejscowości, występującej w źródłach 
pisanych dopiero od 1357 r, (lub raczej 1362). Intensywne rozorywanie sprawiło, że obecnie to 
słabo czytelna, kolista forma terenowa, o średnicy blisko 80 metrów. Obiekt ten odnotowywany był 
już w literaturze w wieku XIX, jako znajdujący się na terenie pobliskiej wsi Mniszki i określany 
terminem „okopów szwedzkich”, skąd miano rzekomo pozyskiwać mobilia z czasów Jana Kazimierza 
(1648-1668). W 1955 r. T. Poklewski z zespołem wyeksplorował tutaj niewielki wykop sondażowy, 
sugerujący niezbyt intensywne użytkowanie obiektu, funkcjonującego w ciągu XI - XIII stulecia 
(zob. T. Poklewski, Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Krzepocinku, 
pow. Łęczyca, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 5. 1959, s. 189 - 192.).

W efekcie przeprowadzonych w 1998 r. ratowniczych prac wykopaliskowych (wymuszonych 
poniekąd postępującą destrukcją stanowiska zniwelowanego przez orkę o blisko 1 m w porównaniu 
z 1955 r.), poprzedzonych wykonaniem dwóch ciągów odwiertów liczących 8 drążeń, wyeksplorowano 
5 wykopów badawczych o łącznej powierzchni 41,5 m² i orientacyjnej kubaturze rozpoznanego 
wypełniska przekraczającej 70 m³ oraz pozyskano niewielki, ale reprezentatywny formalnie 
i chronologicznie, zbiór ruchomego materiału ceramicznego (77 fragmentów).

Działania te pozwoliły na pełniejsze rozpoznanie stanowiska i uściślenie jego chronologii. 
Pierwotnie był to zapewne obiekt o planie zbliżonym do koła, o średnicy zewnętrznej blisko 50 - 
55 m, zaś średnica majdanu wynosić mogła około 35 - 40 m. Brak przesłanek pozwalających na 
ustalenie przypuszczalnej wysokości drewniano-ziemnych wałów, których podstawa miała szerokość 
blisko 4,5 m. Ich trudna do dokładniejszego określenia drewniano-ziemna konstrukcja (przekładkowa, 
pseudorusztowa?) wzmocniona była od środka płaszczem kamiennym, mającym zapewne chronić 
także budynki usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie wału. Przynajmniej od strony wschodniej 
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bezpieczeństwo obiektu wzmacniała płytka fosa, o szerokości około 4 - 5 metrów.
Obraz techniczny i formalny pozyskanego zbioru ceramiki wskazuje, iż ułamki naczyń traktować 

można jako całkowicie typowe dla młodszego odcinka tzw. fazy D rozwoju wczesnośredniowiecznego 
garncarstwa wielkopolskiego.

Badania w Krzepocinku wykazały, że gród był użytkowany bardzo krótko a jego funkcjonowanie 
zamyka się w obrębie l poł. XI w. Wzniesiono go, podobnie jak szereg innych obiektów na terenie 
Wielkopolski Wschodniej, w okresie umacniania ekspansji Państwa Polan ku wschodowi, zaś jego 
zniszczenie łączy się zapewne z najazdem Brzetysława i kryzysem, a raczej z kompletnym rozpadem, 
monarchii Pierwszych Piastów w latach trzydziestych - czterdziestych XI stulecia. W wyniku 
przemian w drugiej połowie XI wieku spalony obiekt stał się już bezużyteczny i nie został nigdy 
odbudowany.

Gród w Krzepocinku zaliczyć można, wraz z założeniami w Czerchowie, Skoszewach Starych (?) 
i Tumie, do tzw. łęczyckiego skupiska osadniczego. Jego znaczenie militarne polegało na ulokowaniu 
go w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków drożnych ukształtowanych w związku z systemem przejść 
przez osławione Błota Łęczyckie. Lokalizacja tego obiektu w widłach Nidy (Gnidy) i Zianu 
pozwalała zapewne na dość dobrą kontrolę południowych partii tego terenu. Przeprowadzone w 1998 
r. badania jednoznacznie wskazują, iż Krzepocinek jest jedynym grodem z tzw. łęczyckiego skupiska 
osadniczego, którego egzystencja zamyka się w wąskich granicach l połowy XI stulecia.

Materiał i dokumentacja znajdują się w delegaturze PSOZ w Sieradzu.
Wyniki zostaną opublikowane w: 
Krzepocinek - Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w ziemi łęczyckiej, (w:) Księga 

jubileuszowa prof. dr hab. Romany Barnacz- Grupieniec.
A. Marciniak-Kajzer, T. J. Horbacz, L. Kajzer, „Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate 

w Krzepocinku (st. 1), gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, Wyniki ratowniczych prac archeologicznych 
przeprowadzonych w 1998 roku”, Łódź-Sieradz, maszynopis w WUOZ w Łodzi, Delegatura 
w Sieradzu.

Badania wykopaliskowe powinny być kontynuowane.

LĄD, st. 2, gm. Lądek, woj. konińskie, AZP 57-37/2
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 października do 2 listopada, 
przez mgr. Krzysztofa Gorczycę (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,5 ara.

Stanowisko badane w ramach określenia strat powodują cykliczne powodzie czy podmywania 
Warty.

Stanowisko częściowo zniszczone w wyniku wypierania piasku.
Obiekty średniowieczne zalegają bezpośrednio pod warstwą darniny.
Zabezpieczono fragmenty kilku palenisk oraz obiektu mieszkalnego (półziemianka).
Miąższość warstwy średniowiecznej wynosi około 70 cm, stanowi ją czarna ziemia silnie 

wymieszana z resztkami spalenizny i substancji organicznych.
Materiał archeologiczny stanowiły głównie bardzo liczne fragmenty ceramiki.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Badania nie będą kontynuowane.

LĄD, st. 9, gm. Lądek, woj. konińskie, AZP 57-37/53
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 października do 2 
listopada, przez mgr. mgr. Krzysztofa Gorczycę i Józefa Kapustkę (Muzeum Okręgowe w Koninie). 
Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,5 ara.
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Stanowisko badane w ramach programu „Powódź 1997 r.”, odkryte podczas badań weryfikacyjnych 
(powierzchniowych) przeprowadzonych na wiosnę 1998 r.

Stanowisko zachowane w dobrym stanie.
Warstwa średniowieczna zalega bezpośrednio pod darniną. Miąższość warstwy około 60 cm.
Odkopano pozostałości po dwóch paleniskach oraz fragment bliżej nieokreślonej budowli.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Badania nie będą kontynuowane.

LĄD, st. 10, gm. Lądek, woj. konińskie, AZP 57-37/54
cmentarzysko i osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 października do 2 listopada, 
przez mgr. Krzysztofa Gorczycę (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,5 ara.

Stanowisko badane w ramach programu „Powódź 1997 r.”, którego celem było określenie strat 
spowodowanych przez powódź w 1997 r. W przypadku Lądu chciano przy okazji ustalić wpływ jaki 
wywiera cykliczne podmywanie czy zalewanie na zachowanie obiektów archeologicznych.

Stanowisko owe, dotychczas nieznane, zlokalizowano w wyniku badań weryfikacyjnych 
przeprowadzonych na wiosnę 1998 r.

Obiekt użytkowany dwufazowo. W X-XI w. istniał tutaj cmentarz oraz w niewielkiej odległości 
na północ osada związana z pobliską kasztelanią lądzką.

Groby szkieletowe zostały silnie zniszczone zarówno w wyniku wcześniejszej uprawy rolniczej 
jak i rozmycia przez wody Warty. Pobliska osada zachowana jest w dobrym stanie.

Osada została zdobyta i spalona w XI wieku o czym świadczą duże ilości spalenizny.
W późniejszym okresie powstała w tym miejscu niewielka osada, funkcjonująca przez niezbyt 

długi okres (XIII w.). 
Materiał archeologiczny jest bardzo liczny.
W osadzie odkryto kilka obiektów mieszkalnych (półziemianki), pozostałości po warsztacie 

garncarskim (płaty przygotowanej do wyrobu gliny) oraz być może zlokalizowano zaplecze zakładu 
szklarskiego (odkryto fragmenty tygli do wytopu szkła).

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Badania będą kontynuowane.

LUBACZÓW, st. 14, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 100-87/40
osada wczesnośredniowieczna (schyłek IX-XIV w.)•	

Badania ratownicze, przeprowadzone w czerwcu przez mgr Agatę Pilch (Muzeum w Lubaczowie). 
Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 75 m².

Stwierdzono następujący układ warstw:
- humus współczesny
- ciemnobrunatna ziemia z niewielką zawartością ruchomego materiału zabytkowego, w jej spągu 

widoczne ślady orki wzdłuż osi północ-południe
- warstwa kulturowa o znacznej spoistości, ciemnobrunatna z zawartością dużej ilości ruchomego 

materiału zabytkowego
- calec
ob. 1, wyk. l/98 - płaskie, nieregularne palenisko o wym. 100 x 80 cm, w wypełnisku ciemnobrązowa 

ziemia, przy dnie czarna i tłusta; koncentracja ułamków ceramiki, drobne kamienie, bryłki polepy, 
kości i zęby zwierzęce, bryłki żużla.

ob.2, wyk.1/98 - wym. 60 x 70 cm, miąższość 25 cm, kształt nieckowaty, w stropie ułamki 
ceramiki i kości zwierzęcych, w wypełnisku bardzo duża ilość małych, przepalonych, „ściśniętych” 
ułamków ceramiki.
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ob.3, wyk. I, i II/98 - obiekt w przybliżeniu czworokątny w zarysie z rogami usytuowanymi na 
osiach północ - południe, wschód - zachód, w przekroju kształt odwróconego trójkąta. Wypełnisko 
stanowiła bardzo ciemna, zbita ziemia, wzdłuż dna widoczne brunatne smugi. Znikoma ilość materiału 
zabytkowego.

ob.4. wyk. III/98 - kształt płytkiej, długiej niecki o wym. 4,0 x 1,80 m. i miąższości 30 cm, 
wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna ziemia z zawartością ogromnej ilości ułamków ceramiki, 
także kości zwierzęcych i bryłek żużla.

W trakcie badań odkryto także trzy żelazne noże, żelazną sprzączkę i drobne fragmenty innych 
przedmiotów żelaznych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Lubaczowie.
Badania nie będą kontynuowane.

LUBENIA, st. 20, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 102-76/8
osada wczesnośredniowieczna (X-XII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia, przez 
mgr. Antoniego Lubelczyka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m².

Tuż pod warstwą orną, na głębokości 17-25 uchwycono 3 obiekty archeologiczne. Największy 
z nich - obiekt  1 - miał nieregularny, prostokątny zarys, wymiary 300 x 280 cm i miąższość 40 cm. 
Miał on niewątpliwie charakter mieszkalny. Pozyskano z niego 116 fragmentów ceramiki z X-XI w.

Obiekt 2 - w formie kolistego owalu i wymiarach 110 x 100 cm, zarysował się na głębokości 
20 cm i posiadał workowaty przekrój poprzeczny oraz miąższość 30 cm. Zawierał 31 fragmentów 
ceramiki z X-XII wieku.

Obiekt 3 - jama o wymiarach 98 x 64 cm, o szaropopielatym wypełnisku i miąższości 6 cm. Brak 
materiału archeologicznego.

Osada związana jest zapewne z grodziskiem, Lubenia st. 1.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

LUBENIA, st. 23, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 105-76/48
osada podgrodowa (wczesne średniowieczne, X-XII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 do 30 lipca, przez mgr. 
Antoniego Lubelczyka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 220 m².

W roku bieżącym kontynuowano badania w kierunku południowym (w stronę grodziska), od 
przebadanej w roku ubiegłym strefy, chcąc określić zasięg osady od tej strony. Tylko w wykopie V, 
przylegającym do ubiegłorocznych wykopów, stwierdzono istnienie warstwy kulturowej z wczesnego 
średniowiecza. Natomiast dalej w kierunku południowym, pod warstwą humusu stwierdzano łupek 
lub glinę z łupkiem i tym samym zdołano określić zasięg osady. Była to niewielka osada o powierzchni 
około 30 arów. W toku obecnie przeprowadzonych badań pozyskano 254 fragmenty ceramiki 
wczesnośredniowiecznej X-XII w.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania nie będą kontynuowane.
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LUBLIN - Kalinowszczyzna, podnóże grodziska, gm. loco, woj lubelskie
miejsce obronne z pozostałościami osadnictwa z VII-X w. oraz XII-XIII w.•	

Nadzory archeologiczne nad wykopami telekomunikacyjnymi, przeprowadzone w sierpniu przez 
mgr. Andrzeja Hunicza (PP Pracownia Konserwacji Zabytków O/Lublin). Finansowane przez Netia 
Telekom S.A. 

Obszarem szczególnego zainteresowania w trakcie nadzorów były wykopy w ulicach: 
Kalinowszczyzna, Podmiejska, Sienna, usytuowanych u podnóża wzniesienia zwanego Grodziskiem. 
Zwrócić trzeba uwagę, że jest to krawędź wierzchowiny ograniczającej od północy rozległą dolinę 
utworzoną w miejscu połączenia rzek: Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. U podnóża Grodziska 
zadokumentowano poziomy użytkowe i glebę rodzimą. Podkreślić trzeba, że znaleziono tu znikomą 
ilość ułamków naczyń, co zdaje się wskazywać na mało intensywne użytkowanie tego obszaru dla 
celów osadniczych. Jedynie przy ul. Siennej (wykop 027) na głębokości około 100 cm wydzielono 
wyraźną warstwę osadniczą, w której znaleziono dolną część naczynia najpewniej z XII-XIII w. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Historii Miasta Lublina, oddziale Muzeum Lubelskiego. 
Dokumentacja u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

LUBLIN, Rynek staromiejski, gm. loco, woj lubelskie, AZP 77-81
osada przygrodowa VII/VIII-X w.•	
osada archidiakońska (X do połowy XIII w.)•	
miasto (XIII-XVIII w.)•	

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w czasie od czerwca do września przez mgr. Rafała 
Niedźwiadka (ARCHE-Badania i Nadzory Archeologiczne). Finansował Zarząd Miasta Lublina. 
Przebadano powierzchnię około 605 m².

W obrębie całej płyty rynkowej do głębokości 110-160 cm nawarstwienia historyczne zostały 
zniszczone przez współczesne wkopy. Pod nimi zachował się znacznej miąższości poziom użytkowy, 
który tworzyła brunatna i spoista ziemia ze znaczną zawartością cząstek organicznych m.in. kości 
zwierzęcych, fragmentów wyprawionej skóry a także różnej wielkości kawałków drewna. Jak 
wskazuje analiza materiału ceramicznego jednostka ta kształtowała się od co najmniej połowy XIV 
po XVII wiek. Mimo że miąższość tej warstwy miejscami przekraczała 100 cm, nie można było 
wyróżnić w jej obrębie poszczególnych poziomów depozycji. Przy północnej i południowej pierzei 
Rynku opisanej powyżej warstwie towarzyszyły warstwy związane z utwardzeniem nawierzchni 
- plastyczna glina koloru stalowego oraz drewniane belki. Przy wschodniej i południowej pierzei, 
pod późnośredniowiecznym i nowożytnym poziomem użytkowym zarejestrowano występowanie 
warstwy zbitej i twardej ziemi, koloru niemal czarnego z duża ilością silnie przepalonej gliny. 
Kontekst stratygraficzny oraz pozyskane fragmenty ceramiki, datowane na XI-XII wiek wyznaczają 
terminus post quem dla momentu powstania tej warstwy, która została zinterpretowana jako 
wczesnośredniowieczny poziom utwardzenia Rynku. 

W dwóch profilach przy wschodniej pierzei pod poziomem utwardzenia znajdowały się warstwy 
niwelacyjne datowane na okres po X-XI w. Jednostki te były przesycone węgielkami drzewnymi oraz 
grudkami przepalonej gliny. W trzech profilach przy południowej pierzei Rynku, pod opisanym wyżej 
wczesnośredniowiecznym poziomem niwelacyjnym wystąpiła warstwa jednolitej i jednorodnej ziemi 
o zwięzłej strukturze - interpretowana jako XII-XIII wieczny poziom użytkowy. Mimo dość znacznej 
głębokości wykopów - dochodzącej miejscami do 280 cm - nie stwierdzono poziomu występowania 
stropu lessu calcowego.

W trakcie przeprowadzonych nadzorów archeologicznych odsłonięte relikty 9 murów, z których 
3 to mury fundamentowe obecnie istniejących kamienic. Trzy kolejne należy wiązać z regulacją 
zabudowy południowej pierzei, która w świetle zebranych danych została przesunięta w głąb bloku 
XI. Kolejny odsłonięty relikt muru, znajdował się przy północno-zachodnim narożniku Trybunału 
i można go interpretować jako bruk ułożony przy zbiorniku wodnym - tzw. rząpie.
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w ARCHE - Badania i Nadzory Archeologiczne, 
PSOZ o/Lublin.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowo-Wschodniej”, t. IV.
Badania nie będą kontynuowane.

LUBLIN-CZWARTEK, ul. Szkolna i Krzywa, gm. loco, woj lubelskie
osada wczesnośredniowieczna (VIII-X wiek)•	
ślady osadnictwa z XII-XIII w.•	

Nadzory archeologiczne nad wykopami telekomunikacyjnymi, przeprowadzone w czerwcu 
i sierpniu przez mgr. Andrzeja Hunicza (PP Pracownia Konserwacji Zabytków O/Lublin). Finansowała 
Netia Telekom S.A. 

Szczególną uwagę zwrócono na wykopy telekomunikacyjne o długości 300 mb.
Badania potwierdziły, że na płaskowzgórzu nie było większych deniwelacji terenowych, co zdaje 

się poświadczać brak dzieł obronnych w postaci wału lub fosy. W większości wykopów nie wydzielono 
warstw ani też nie znaleziono materiału zabytkowego z okresu wczesnego i późnego średniowiecza, 
co zdaje się poświadczać ograniczony zasięg dawnej osady do południowo-wschodniego cypla 
wzgórza. Warstwy nasypowe i glebę rodzimą zadokumentowano na dużej przestrzeni, co pozwala 
określić północną granicę wczesnośredniowiecznej osady. W wykopie pod studnię kablową 826 
znaleziono kości ludzkie. Pochówek ten można wiązać z północnym skrajem odkrytego wcześniej 
cmentarza usytuowanego wzdłuż wschodniej skarpy.

Materiały przechowywane są w Muzeum Historii Miasta Lublina, oddziale Muzeum Lubelskiego, 
dokumentacja u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

LUBOMIN, st. 7, gm. Boniewo, woj. włocławskie, AZP 52-45/158
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich)•	
cmentarzysko wczesnośredniowieczne (X-XII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu, przez mgr. Andrzeja 
Andrzejewskiego, dr Aldonę Andrzejewską, mgr. Arkadiusza Horonziaka, mgr Ewę Poturalską (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, PSOZ oddział we Wrocławiu, Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 562 
m².

Cmentarzysko, określone jako stanowisko nr 7, zostało odkryte w roku 1997 w trakcie nadzorów 
archeologicznych, prowadzonych nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci melioracyjnej. 
Odkryto wtedy 4 groby szkieletowe.

W roku 1998 przebadano 8 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 562,5 m². W wykopach 
II, IV i VI, położonych w północnej partii objętego badaniami obszaru nie natrafiono na ślady jam 
grobowych ani na żadne inne obiekty. Pod warstwą próchnicy ornej zalegał calec - piasek i glina.

W pozostałych jednostkach badawczych natrafiono na liczne obiekty. Natomiast już w warstwie 
ornej zalegały rozdrobnione kości ludzkie, co świadczy o znacznym stopniu zniszczenia 
stanowiska.

Zniszczenia nastąpiło już w okresie użytkowania cmentarza oraz w ciągu ostatnich dziesięcioleci. 
W obrębie wykopów I, III i V odsłonięto wschodni skraj cmentarzyska. Jego centralna partia rozciąga 
się na zachód od badanego wymienionymi wykopami terenu, czyli w miejscu przebiegu gruntowej 
drogi i na zachód od niej, na terenie sadu p. Wypijewskiego. Południowy skraj nekropoli określa brak 
grobów w części południowej wykopu VII. Pochówki „wystąpiły” od połowy długości tej jednostki 
badawczej do profilu północnego. Na odcinku tym zarejestrowano dwa rzędy grobów, ulokowanych 
po osi północ-południe. 

Zmarli w grobach układani byli na linii wschód-zachód. Obserwowano pewną prawidłowość, 
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charakterystyczną dla cmentarzysk „nieprzykościelnych”, a mianowicie składanie w grobach zmarłych 
kobiet i dzieci głowami głównie na zachód a mężczyzn na wschód. Szczątki ludzkie z grobów 
nienaruszonych to w 5 przypadkach szkielety kobiet, w 9 - mężczyzn i w 9 - dzieci. Natomiast 
z warstwy ornej eksplorowanej w obrębie jednostek badawczych (I, III i V) oraz jam odnotowanych 
w wykopach V i VIII wydobyto fragmenty kości kilkudziesięciu osobników. Pochodziły one ze 
zniszczonej wschodniej części nekropoli.

Wyposażenie grobowe zarejestrowano w 7 przypadkach, a w 2 zaleganie w zasypiskach jam 
ułamków naczyń glinianych. Jeden z tych pochówków (nr 5) prawdopodobnie datować można na 
okres neolitu i wiązać z ludnością kultury pucharów lejkowatych. Wśród przedmiotów znalezionych 
w grobach wczesnośredniowiecznych odnotowano: l grot oszczepu, l grot włóczni, 7 noży, 58 
paciorków (l srebrny z guzami, l srebrny owalny wieloboczny, 51 ze szkła, 3 z bursztynu i 2 z agatu), 8 
kabłączków skroniowych wykonanych z drutu brązowego platerowanego srebrem, 2 monety srebrne, 
l krzemień-skałka i l hetka. Zabytki te, zarówno broń jak i ozdoby, wyznaczają ramy chronologiczne 
funkcjonowania cmentarzyska, które przypadają na przełom X i XI wieku po połowę XII w.

Wyniki tegorocznych badań pozwalają na następujące stwierdzenia:
Badane archeologicznie miejsce to wielokulturowe stanowisko, którego relikty zachowały się do 

naszych czasów w złym stanie. 
Najstarsze obiekty to pozostałości osad kultury pucharów lejkowatych i kultury przeworskiej, 

koncentrujące się głównie w części wschodniej badanego obszaru.
Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 

193-206.
Ze względu na utrzymujące się zagrożenie stanowiska pracami rolnymi, konieczne jest pełne jego 

przebadanie.

Łany Małe, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43 - patrz: wczesna epoka żelaza

ŁAPCZYCA, st. 1, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 104-60/86
grodzisko wczesnośredniowieczne•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 1 do 24 sierpnia, przez dr. 
Jacka Poleskiego (Muzeum im. prof. S. Fischera w Bochni). Finansowane przez PSOZ. Piąty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 0,5 ara.

Grodzisko w Łapczycy, st. 1 było badane wykopaliskowo w latach 1965-67 i 1972 r. przez A. 
Jodłowskiego. 

W roku 1998 wykop badawczy założony został na wale, w północno-zachodnim „narożniku” 
grodziska, w miejscu, gdzie w 1atach 90-tych została wykopana „ziemianka” mieszkalna, przez 
jednego z mieszkańców Łapczycy. Miała ona wymiary: 2,8-3,0 x 3,0-3,7 m i głębokości około 3,5 
m. Ponieważ zagrażała ona turystom, postanowiono (przed jej zasypaniem) wykorzystać wykop do 
zadokumentowania nawarstwień stratygraficznych. 

W obrębie samej „ziemianki” odczyszczono jej ściany, znacznie ją pogłębiono i zadokumentowano układ 
nawarstwień. Zasadniczy wykop badawczy został zlokalizowany bezpośrednio na zachód od „ziemianki” 
i miał wymiary 7,5 x 2,5 m. Eksplorację prowadzono metodą stratygraficzną, w obrębie poszczególnych 
jednostek, stanowiących nawarstwienia wału. 

Ustalono, iż drewniano-ziemny wał grodziska w Łapczycy miał dwie fazy. Ich wstępne datowanie 
zostanie potwierdzone analizą dendrochronologiczną oraz analizą C14.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.
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ŁEKNO, st. 3, gm. Wągrowiec, woj pilskie, AZP 43-31/44
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-XIV w.)•	
cmentarzysko wczesno- i późnośredniowieczne (XIII-XIV w.)•	
osadnictwo nowożytne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 czerwca do 5 sierpnia przez dr. hab. 
Andrzeja M. Wyrwę (Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w ramach programu „1000 lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. 
Siedemnasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 130 m².

Eksplorowano warstwy osadnicze związane z zabudową wczesnośredniowiecznego grodu 
i dalszy ciąg cmentarzyska szkieletowego. Odsłonięto 22 groby. Rozpoznano kolejne fazy rozbudowy 
reliktów architektonicznych przylegających od północy do kościoła cysterskiego. Rozpoznano relację 
cysterskich warstw kulturowych do warstw grodowych oraz charakter budowy wewnętrznej części 
skłonu wału grodu. W trakcie eksploracji poszczególnych wykopów wydobyto fragmenty ceramiki 
naczyniowej, kości zwierzęcych, narzędzi z poroża.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Wyniki 
badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do dziejów Pałuk”.

Badania będą kontynuowane.

Łubcze, st. 25, kurhan 2, gm. Jarczów, woj zamojskie, AZP 94-92/18 - patrz: neolit

Malice Kościelne, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3 - patrz: neolit

Malnie, st. 3(14), gm. Gogolin, woj. opolskie, AZP 93-37/71(78)
Patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Małuski Wielkie, st. 5, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 87-50 - patrz: wczesna epoka żelaza

Mierzyn, st. 30, woj. szczecińskie, AZP 30-05/45 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

MILEWO-RĄCZKI, st. 1, gm. Krasne, woj. ciechanowskie, AZP 42-65/16
osada wczesnośredniowieczna (XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(„Ignis” Zakład Naukowo-Edytorski s.c.). Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. Przebadano 
powierzchnię 200 m2.

Stanowisko położone jest około 1600 m na północ od wsi. Prace wykopaliskowe podjęto w związku 
z prowadzoną budową gazociągu tranzytowego Płw. Jamał – Europa Zachodnia. Badaniami objęto 
powierzchnię około 2 arów w obrębie pasa odhumusowanego w związku z inwestycją. Pod warstwą 
ziemi ornej odkryto stropy 4 obiektów. Były to jamy zagłębione w białożółty piasek calcowy na 
7 do 68 cm. Największy obiekt miał wymiary 0,7 x 2,6 m. Tylko w dwóch obiektach znajdowały 
się zabytki. Łącznie pozyskano 180 fragmentów ceramiki naczyniowej, 9 fragmentów polepy, 
66 fragmentów kości zwierzęcych oraz fragment przedmiotu żelaznego. Na podstawie ceramiki 
naczyniowej stanowisko wstępnie datować można na XIII w.
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Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Ciechanowie.
Wyniki badań opublikowane zostaną w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S.A. 
Badania nie będą kontynuowane.

MOGIELNICA, st. 1A, gm. Karczew, woj. siedleckie, AZP 53-81/1
domniemane grodzisko - osada obronna (2 poł. XII-XIII w.)•	

Weryfikacyjno-sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone przez Bożenę Bryńczyk 
(ARCHE - Badania i Nadzory Archeologiczne). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 90 m².

Badany obiekt zajmuje północną część kilkusetarowej osady, znajdującej się klinowatym cyplu 
w widłach Bugu i jego niewielkiego, lewostronnego dopływu - Myśli. W chwili obecnej konstrukcje 
obronne są zupełnie niewidoczne w terenie. Jedynie na zdjęciach lotniczych, wykonanych w latach 
70-tych, można zaobserwować znaki wegetacyjne - świadczące o istnieniu wałów i fosy.

Wytyczony wykop o wymiarach 3 x 30 metrów przeciął teren przyległy do obiektu od strony 
południowej oraz relikt fosy i miejsce przebiegu przypuszczalnego wału a także przywałową część 
majdanu. W miejscu, gdzie powinien przebiegać wał obronny, pierwotny układ stratygraficzny 
został zupełnie zniesiony i dodatkowo zakłócony współczesnymi wkopami. W północnej części 
wykopu, a więc już na majdanie grodziska wystąpił poziom użytkowy o miąższości od 20 do 
50 cm. W przekroju pionowym rysował się on jako szerokie, nieckowate obniżenie, które było 
wypełnione warstwami w układzie horyzontalnym, zgodnym z prawem superpozycji. Warstwy te 
obfitowały w zabytki ceramiczne oraz kości zwierzęce. W spągu wyróżnionego poziomu znajdował 
się bruk kamienny, podnoszący się wyraźnie w kierunku południowym, a więc w kierunku miejsca 
przebiegu linii umocnień. Bruk ten mógł stanowić rodzaj opłaszczowania wewnętrznego stoku wału. 
W południowej części wykopu natrafiono na relikty fosy, która odcinała badany obiekt od otwartej 
osady. Rów ten, o szerokości co najmniej 7 m i głębokości ponad 2 m, w przekroju poprzecznym 
miał kształt odwróconego trójkąta, w przybliżeniu równoramiennego. Jednolite (czarna mulista 
ziemia z piaskiem) jej zasypisko może świadczyć o jednorazowym akcie jej zasypania. Znalezione 
w zasypisku fosy nowożytne (XVII-XVIII w.) zabytki ruchome mogą wskazywać na horyzont 
czasowy, kiedy to umocnienia obronne zostały zniszczone. 

Zapewne wtedy, przygotowując teren pod uprawy rolnicze, zepchnięto nasypy wałów jednocześnie 
niwelując obniżenie fosy.

W trakcie badań pozyskano kilkaset zabytków ruchomych. Większą część z nich stanowią 
fragmenty naczyń glinianych. Wszystkie one są wykonane w jednej, archaicznej technologii i wykazują 
cechy typowe dla tzw. „warsztatu wiejskiego”. Ponad połowa fragmentów ceramiki posiada bogate 
zdobnictwo, niejednokrotnie schodzące aż do partii przydennnej. Niemal wszystkie ułamki naczyń 
zostały wydatowane od 2 poł. XII po XIII w.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Siedlcach.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowo-Wschodniej”, t.IV. 

Muntowo, st. XIX, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/3 - patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

NOWY DWOREK, st. 7, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/7
ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego•	
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury luboszyckiej z okresu wpływów rzymskich •	
osada wczesnośredniowieczna•	



187

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 lipca do 10 sierpnia przez mgr Ewę 
Przechrztę (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry). 
Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry. 
Dwunasty sezon badań. Założono dwa wykopy o powierzchniach: 196 m² i 45 m².

Kontynuacja badań lat 60 i 70 – tych XX w. Edwarda Dąbrowskiego (10 sezonów). 
Celem badań na st. 7 było dokończenie eksploracji obiektów z poprzedniego sezonu oraz 

wykonanie kilku sondaży aby ustalić czy osadnictwo schyłkowopaleolityczne na tym stanowisku 
występuje in situ, czy też zostało całkowicie zniszczone przez obiekty z okresu wpływów rzymskich 
i wczesnego średniowiecza. Stanowisko 20 miało być wstępnie rozpoznane sondażowo w najbardziej 
rolniczo zniszczonych partiach.

Wykop 1 – wyeksplorowano 24 obiekty datowane na wczesne średniowiecze, okres wpływów 
rzymskich i neolit.

Bogaty materiał kulturowy pochodził z czterech obiektów datowanych na wczesne średniowiecze, 
o numerach: 1, 3, 4 i 6. Wszystkie miały kształt zbliżony do owalu lub prostokąta o zaokrą glonych 
brzegach, w przekroju zaś były nieckowate.

Blisko spągu obiektu nr 6 pojawiła się bardzo regularna jama (piwniczka) o prostych ściankach 
i dnie. Blisko dna obiektu znaleziono duże fragmenty zdobionego naczynia wczesnośredniowiecznego. 
Z materiału kulturowego obiektu nr 6 wyodrębniono przedmiot żelazny oraz fragment rybiej szczęki. 
Obiekt nr 3 dostarczył bogatego materiału ceramicznego (w tym fragmenty zdobionych naczyń), 
kostnego (między innymi kilka fragmentów szczęk zwierzęcych) oraz przęśliki, szydło kościane 
i przedmiot metalowy. 

Z obiektu nr 4 pochodzą: igła kościana, nożyk żelazny, fragment przedmiotu brązowego wtopiony 
w węgielek. W obiekcie nr 1 oprócz bogatego materiału wczesnośredniowiecznego znaleziono 
szaroczarny rdzeń schyłkowopaleolityczny ze złoża wtórnego. 

Obiekt nr 23 charakteryzował się wydzielonym paleniskiem z konstrukcją kamienną oraz 
częścią silnie zagłębioną, w przekroju gruszkowatą.

Wśród obiektów osadniczych z okresu wpływów rzymskich wymienić należy obiekt nr 18 
z paleniskiem o konstrukcji kamiennej; w jego narożnikach na kamieniach ułożone były fragmenty 
zwierzęcych szczęk.

W południowo-wschodniej części wykopu I udało się dotrzeć do niezakłóconego poziomu 
schyłkowopaleolitycznego. Duża gęstość występowania materiału krzemiennego wskazywać może, 
że mamy do czynienia z fragmentem krzemienicy. Materiał to półsurowiec odłupkowy i wiórowy, 
elementy techniczne oraz kilka narzędzi: drapacz tarnowiański silnie zniszczony i naprawiany wtórnie 
oraz dwa rylce.

Materiały zabytkowe i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry.

NOWY DWÓR BRATIAŃSKI, st. l, gm. Nowe Miasto, woj. toruńskie, AZP 30-52/49
grodzisko wczesnośredniowieczne (IX/?/ - 2 poł. X w., XII w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Wojciecha Chudziaka, mgr. mgr. Jacka 
Bojarskiego, Marcina Weinkaufa (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych) w dniach od 7 do 10 
października. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 10 m².

Prace badawcze realizowano w ramach grantu wewnętrznego UMK w Toruniu. 
Celem badań było w pierwszym rzędzie ustalenie chronologii obiektu oraz określenie związków 

chronologiczno-przestrzennych tego stanowiska z osadnictwem z terenu sąsiedniej ziemi chełmińskiej 
we wczesnym średniowieczu.

Grodzisko położone jest na cyplowatym wyniesieniu wysoczyznowym, przylegającym do 
głębokiej doliny o szerokości 100 metrów. W dnie doliny, częściowo zabagnionej, znajduje się 
niewielkie jezioro. Na zapleczu grodziska od strony wschodniej występuje wysoczyzna morenowa 
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falista. Grodzisko jednoczłonowe w kształcie owalu o powierzchni 0,4 ha otacza podkowiasty wał 
otwarty w kierunku jeziora. Powierzchnia samego majdanu wynosi około 0,1 ha.

Prace w terenie rozpoczęto od wytyczenia trzech osi badawczych - jednej głównej oraz dwóch 
dodatkowych usytuowanych w stosunku do głównej pod kątem prostym. Wzdłuż nich wytyczono 
wykop badawczy oraz 22 odwierty wykonane świdrem geologicznym. W wyniku przeprowadzonych 
prac badawczych uzyskano szeroki wgląd w stratygrafię grodziska.

W trakcie prac badawczych odsłonięte pozostałości zabudowy mieszkalnej grodu. W wykopie 
odkryto obiekt mieszkalny konstrukcyjnie związany z wałem, w przekroju nieckowaty. Przykrywała 
go warstwa rumowiskowo-osuwiskowa, pochodząca z wału. Na bardziej zróżnicowany układ 
nawarstwień natrafiono w odwiertach, w których zarejestrowano dwa poziomy osadnicze: młodszy 
reprezentowany przez warstwy zalegające nieckowato równolegle do południowej, południowo-
zachodniej i północno-zachodniej krawędzi majdanu; starszy - z warstwą również w przekroju 
nieckowatą odkrytą w południowo-zachodniej części majdanu.

Na pozyskany zespół ceramiki naczyniowej składało się 211 ułamków naczyń, z czego 57 
stanowiły ułamki naczyń całkowicie obtaczanych, reszta zaś ułamki naczyń częściowo obtaczanych 
i ułamki mało charakterystyczne.

W wyniku przeprowadzonych badań pozyskano dodatkowo istotną dla datowania obiektu próbę 
materiału zabytkowego, co pozwoliło datować czas funkcjonowania grodu w ramach dwóch faz:
I faza - datowana od IX (?) wieku do 2-iej połowy X wieku; okres plemienny
II faza - datowana na XII wiek; gród funkcjonujący w strukturach administracyjnych i politycznych 
Mazowsza. 

Kres funkcjonowania grodu nastąpił ostatecznie w wyniku opuszczenia osiedla przez zamieszkującą 
go ludność - brakuje śladów wskazujących na zniszczenie lub spalenie grodu. Odkryty na stanowisku 
lb (osada przygrodowa) materiał zabytkowy wskazuje na łączność tego osiedla z grodem w obu 
fazach jego funkcjonowania.

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajdują się w Zakładzie Archeologii Średniowiecza 
i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu oraz w PSOZ 
w Olsztynie.

Badania nie będą kontynuowane.

58BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - patrz: paleolit

Olesno-Walce, st. 4, gm. loco, woj, częstochowskie, AZP 85-41/15 - patrz: wczesna epoka żelaza

Olsza, st. 10 (Gaz 350), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

Opalenie, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ - - patrz: wczesna epoka żelaza

OPINOGÓRA-KOLONIA, st. 2, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 42–63/56
osada wczesnośredniowieczna (XII/XIII w.) •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(„Ignis” Zakład Naukowo-Edytorski s. c.). Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 4000 m2

.
Stanowisko odkryto w 1994 r., podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych na trasie 

projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia.
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Stanowisko leży około 500 m na północ od wsi. Podczas badań powierzchniowych, przeprowadzonych 
na trasie projektowanej inwestycji, znaleziono tutaj 1 fragment ceramiki starożytnej. Dlatego też 
stanowisko nie zostało wyznaczone do badań wykopaliskowych, wyprzedzających inwestycję. Po 
odhumusowaniu terenu jesienią 1998 r., wykonanym w związku z rozpoczętą budową gazociągu, 
okazało się, że w obrębie wykopu rysują się liczne stropy obiektów, rozlokowanych w dużych 
odstępach od siebie na przestrzeni ok. 300 m na wschód od granic stanowiska wyznaczonych w 1994 
r. W wyniku odczyszczenia powierzchni odsłonięto 43 jamy zagłębione w zalegającą pod humusem 
warstwę spiaszczonej gliny. 

Jamy mają w przekroju poziomym najczęściej zarys nieregularny lub owalny i wymiary 
od około 20 cm średnicy do 230 x 370 cm. W stropach wypełnisk obiektów występuje ceramika 
wczesnośredniowieczna i kości zwierzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ciechanowie.
Wyniki badań publikowane będą w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S.A.

Opoki, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie - patrz: wczesna epoka żelaza

Opole –Wójtowa Wieś, st. 72, gm. loco, woj. opolskie, AZP 92-37/3 – patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

OSTRÓW LEDNICKI, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22
wczesnośredniowieczny zespół grodowy (X-XIV w.)•	

Badania sondażowo-wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez Janusza Góreckiego 
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Finansowane przez środków własnych. Drugi sezon 
badań. 

Przebadano powierzchnię 25 m².
Badano odcinek wału zachodniego. Rozpoznano 22 poziomy konstrukcyjne spalonego drewna 

wału wzniesionego w typie przekładki jednokierunkowej - prostopadle do biegu wału.
Pod wałem zalegały warstwy starsze z niewielką ilością materiału ceramicznego z 1 poł. X w.; 

z tych starszych warstw na uwagę zasługuje warstwa spalenizny oraz kamieni, którymi wyłożono 
teren pobrzeża wyspy (być może brukowana droga?). 

Rozpoznane drewno to dębina a również i inne liściaste: topola, wiąz i lipa, które wydatowano 
na lata 70-te X w.; wówczas to zatem wznoszono badany odcinek wału, szerzej zaś całą fortyfikację 
lednicką.

Ze złoża wtórnego pozyskano 2 bardzo ciekawe architektoniczne kształtki (pochodzące najpewniej 
z palatium lednickiego) z martwicy wapiennej.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach Lednickich”.
Badania będą kontynuowane.

PILCE, st. 1, gm. Kamieniec Ząbkowicki, woj. wałbrzyskie, AZP 92-26/65
ślady osadnictwa z okresu neolitu •	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich •	
osada nawodna (?) z wczesnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Bronowickiego, doktoranta 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 

Przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne, profilowanie georadarowe zasięgu 
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stanowiska, badania geologiczno-geomorfologiczne, glebowe oraz dendrochronologiczne.
Stanowisko ujawniło się na powierzchni w wyniku erozyjnej działalności wody podczas powodzi 

w 1997 roku. Wówczas to przy południowym profilu największych odsłonięć odkryto nieokreślone, 
pionowo tkwiące w sedymencie, drewniane elementy konstrukcyjne. W odległości około 100 metrów 
na południowy-wschód od konstrukcji drewnianych, również w tym samym profilu znaleziono 
wierszę oraz na powstałym kamienisku ceramikę neolityczną i pradziejową. Badania ratownicze 
miały głównie na celu zdefiniowanie przestrzennego zasięgu stanowiska oraz określenie jego 
chronologii. Profilowanie georadarowe wykonała firma „GEA” ze Szczecina i „KART-GEO” 
z Wrocławia. Badania geologiczno-geomorfologiczne przeprowadził dr Henryk Chmal (Instytut 
Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego). Badania glebowe - dr Andrzej Traczyk (Instytut Geografii 
Uniwersytetu Wrocławskiego). Badania dendrochronologiczne - dr Marek Krąpiec z Krakowa. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu, dokumentacja w biurze 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu.

Badania powinny być kontynuowane w związku z planowaną budowa zbiornika retencyjnego.

Podłoziny, st. 2, gm. Dopniewo, woj. poznańskie, AZP 53-25/58 - patrz: neolit

Pokrzywnica, st. 1, gm. Pawłów, woj. kieleckie, AZP 84-68/141 - patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich
 

POPIELARKA, st. 1, gm. Płoniawy-Bramura, woj. ostrołęckie, AZP 42-67/26
ślady osadnictwa starożytnego •	
obozowisko wczesnośredniowieczne (XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol GAZ 
S.A. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 533 m2

.
Stanowisko odkryto podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w 1994 r. na trasie 

projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia.
Stanowisko oddalone jest ok. 1100 m na południowy zachód od wsi i leży na leśnej polanie 

w miejscu, gdzie teren łagodnie opada w kierunku zachodnim ku zabagnionej dolinie obecnie już 
nieistniejącej strugi o nazwie Sztok. 

Badania wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego przeprowadzono w lipcu 1998 r. 
W wykopie badawczym odsłonięto bezpośrednio pod humusem, w warstwie calcowego piasku, 22 
obiekty w postaci jam o nieregularnych zarysach w przekroju poziomym i pionowym. Wypełniska 
obiektów stanowił piasek przemieszany ze spalenizną, popiołem, węglem drzewnym i fragmentami 
spróchniałego lub nadpalonego drewna. 

Tylko w 3 sąsiadujących ze sobą obiektach znaleziono zabytki ruchome w postaci 21 fragmentów 
wczesnośredniowiecznych naczyń glinianych. Ponadto 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej 
znaleziono w otoczeniu jednego z tych obiektów a dalsze 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej 
i 1 fragment ceramiki nowożytnej znaleziono w humusie. 

Wszystkie odkryte podczas badań jamy zinterpretować można jako pozostałości po karczunku 
i wypalaniu lasu a obiekty zawierające ceramikę wczesnośredniowieczną to zapewne wykroty wtórnie 
wykorzystane jako miejsce obozowania osób zajmujących się karczunkiem.

Na podstawie fragmentów ceramiki stanowisko wstępnie datować można na XIII w.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ostrołęce.
Wyniki badań opublikowane zostaną w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S.A. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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POTOKA, st. l, gm. Michałowi, woj. podlaskie, AZP 40-90/1
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Badaniami kierował mgr Dariusz Krasnodębski (Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Warszawa), 
przy współudziale badaczy z Instytutu Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. W pracach 
terenowych uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania miały charakter 
ratowniczy i prowadzone były w ramach budowy gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia, 
finansowała je spółka EuRoPol GAZ S.A. Pracami wykopaliskami objęto obszar o powierzchni 45 
arów.
W czasie ratowniczych prac wykopaliskowych odkryto 92 obiekty osadnicze. Były wśród nich 
zarówno jamy o charakterze gospodarczym, pozostałości obiektów o charakterze półziemianek, doły 
posłupowe, jak także jamy do składowania gliny. Ich lokalizacja pozwala na wyodrębnienie miejsc 
przeznaczonych do mieszkania oraz związanych z działalności rzemieślniczą. Ona też organizowała 
życie osady, nadając jej charakter osady produkcyjnej związanej z produkcją garncarską. Materiał 
ceramiczny - prawie 900 fragmentów – jest niezwykle jednorodny pod względem form naczyń, 
rodzaju masy ceramicznej a także sposobu ornamentowania i traktowania powierzchni. Wydaje się, iż 
większość naczyń została wykonana w miejscowym warsztacie garncarskim. Osadę datować można-
na XI w.

Poznań-kościół jezuicki, obecnie farny, woj. poznańskie, AZP 52-28/3 - patrz: późne 
średniowiecze

Poznań-kościół jezuicki, obecnie farny, woj. poznańskie, AZP 52-28/3 - patrz: późne 
średniowiecze

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 54-28/96 - patrz: neolit

PRAŁKOWCE, st. 15, gm. Przemyśl, woj. przemyskie, AZP 109-83/-
osada wczesnośredniowieczna•	

Badania przeprowadzone w październiku, przez Michała Proksa. Finansowane przez prywatnych 
inwestorów, Jolantę i Jerzego Chmielewskich. Przebadano powierzchnię 1 ara.

Wykop wytyczono zgodnie z przebiegiem linii fundamentowej planowanego budynku. Odkryto 
jeden obiekt w postaci jamy, o zarysie prostokątnym, o wymiarach 190 x 80 cm i głębokości 40-45 
cm. Pojawił się na głębokości około 30 cm poniżej dzisiejszego poziomu gruntu. Wydobyto około 30 
fragmentów ceramiki datowanej na okres wczesnego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Przemyśl, st. 12, ul. Kapitulna –Tatarska 4, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 108-84/78 - patrz: 
okres nowożytny

36BPRZEMYŚL, st. 22, gm. loco, woj. przemyskie
rotunda św. Mikołaja pod prezbiterium katedry obrządku łacińskiego (XI-XIII w.)•	

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez Michała 
Proksę. Finansowane przez PSOZ.

Odkryty w obrębie nawy fundament można interpretować jako podstawę kolumnady obejścia. 
Obserwacja ta pozwala umieścić kościół przemyski w łańcuchu świątyń wczesnochrześcijańskich od 
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kaplicy pałacowej w Akwizgranie do Kościoła Grobu Bożego w Jerozolimie. Inspiracji budowy tej 
świątyni należy szukać w kręgu architektury zachodniej bez wskazywania na konkretny obiekt.

Badania nie będą kontynuowane.

37BRadgoszcz, st. 15, gm. Międzychód, woj. gorzowskie, AZP/47-18 - patrz: paleolit

ROBERTOWO, st. 17, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie, AZP 48-52/39
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
ślady osadnictwa z okresu halsztackiego•	
osada wczesnośredniowieczna (VIII-Xl w.)•	

Badania wykopaliskowe przeprowadził mgr Tomasz Kordala. Finansował PSOZ. Czwarty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 260 m².

Badaniom poddano teren przylegający od północy, wschodu i zachodu do wykopów z poprzednich 
lat. Z warstwy sypkiej ziemi ornej, zalegającej do głębokości około 35 cm., wydobyto łącznie 
następujący materiał zabytkowy: 1240 fragmentów naczyń glinianych, 1 dwustożkowaty, bardzo; 
regularny przęślik gliniany, 57 zabytków krzemiennych i 18 bryłek polepy. 

Materiał ceramiczny był silnie rozdrobniony i nosił liczne ślady zniszczeń mechanicznych 
powstałych pod wpływem warunków atmosferycznych oraz prac polowych. Tylko jeden ułamek 
o czarnej i wyświecanej powierzchni był związany z okresem halsztackim, pozostałe pochodziły ze 
starszych i młodszych faz wczesnego średniowiecza (VIII-XI w.). 

Wśród zabytków krzemiennych wystąpiły m.in. 2 drapacze, 1 liściak trzoneczkowaty, 1 skrobacz 
i 3 rdzenie wiórowe.

Poniżej warstwy ziemi ornej pojawił się ciemnożółty piasek calcowy, na tle którego widoczne 
były obiekty gospodarcze; jamy związane z osadą wczesnośredniowieczną. Odsłonięto ich łącznie 
dziesięć, a ich numery (XX - XXIX) nawiązano do numeracji obiektów nieruchomych odkrytych 
w poprzednich sezonach badawczych. Były to na planie owalne i częściej nieregularne zaciemnienia 
o zabarwieniu ciemnobrunatnym, miejscami prawie czarnym. W przekroju miały one postać 
nieckowatych jam o głębokości od 22 do 60 cm. W wypełniskach wszystkich tych obiektów wystąpiła 
w niewielkich ilościach ceramika naczyniowa. Obiekty XX, XXII, XXVI-XXIX wydatowano na 
starsze fazy wczesnego średniowiecza, zaś obiekty XXI, XXIII-XXV - na jego młodsze fazy. Ponadto, 
poza obiektami wydzielonymi, w piasku calcowym na głębokości około 40 cm od powierzchni pola 
znaleziono kilkanaście fragmentów ceramiki, pochodzących głównie z górnej części dużego naczynia 
szerokootworowego o profilu esowatym z wyraźnymi śladami obtaczania. Znalezisko te reprezentuje 
starszy etap funkcjonowania osady, tj. VIII-IX w.

Materiały i dokumentację badań złożono w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 
Badania zakończono.

Rostek, st. 2, gm. Gołdap, woj. suwalskie, AZP 13-78 - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

RYBITWY - Ostrów Lednicki, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
gród wczesnośredniowieczny •	

Badania wykopaliskowe związane z ekspozycją wyspy, przeprowadzone w okresie od lipca do 
końca września przez dr. Janusza Góreckiego (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Finansowane 
przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 3 
arów.
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Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu wpływów rzymskich i związane są z kulturą 
przeworską (fragmenty ceramiki). 

W IX w. powstało kamienne „umocnienie”? pierwotnego wyniesienia wyspy, które odsłonięto na 
długości 30 metrów. 

Budowa grodu miała miejsce w X wieku. Z tego okresu pochodzą konstrukcje drewniane, 2 
domostwa półziemiankowe, droga po wewnętrznej linii wału, a także fragmenty ceramiki.

Na przełomie X/XI w. miała miejsce przebudowa grodu. 
Ciekawym znaleziskiem jest „skarb” monet arabskich i zachodnioeuropejskich (datowany na 

koniec X w.). 
W warstwie spalenizny pochodzącej z XI w. zarejestrowano zarysy 3 domostw naziemnych, 2 

półziemianek, ceramikę oraz nieokreślone przedmioty żelazne i srebrną krzyżówkę (poł. XI w.). 
Kolejne ślady pożaru pochodzą z XII w. Są to zniszczone zarysy z glinianymi podłogami, paleniska 

kamienne z glinianą płytą, przedmioty żelazne, ornamentowane, szpile z kółkiem, fragmenty grzebieni 
z poroża. 

W ciemnobrunatnej warstwie (XII/XIII w.) zachowały się pozostałości po spalonych konstrukcjach 
młodszego wału grodu.

Materiały i dokumentacja znajdują się w magazynie i archiwum MMP na Lednicy.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach Lednickich”.
Badania będą kontynuowane.

Rykacze, st. 2, gm. Zambrów, woj. łomżyńskie, AZP 42-78 - patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

RZECZKI-ORSZYNY, st. 1, gm. Ciechanów, woj. ciechanowskie, AZP 43-63
osada kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	
osada wczesnośredniowieczna (X - XII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez Marka 
Piotrowskiego („EVIS’ s.c.). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 315 m².

Na obszarze stanowiska (nr 1) do chwili podjęcia badań, znaleziono na powierzchni (1995), 
kilkanaście zabytków metalowych z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza (m.in. 2 
monety rzymskie i fragment denara Ottona III) oraz fragmenty ceramiki z tych faz zasiedlenia.

Badania wykopaliskowe poprzedziła planowa prospekcja terenowa w 1998, która dostarczyła 
kolejnych 26 zabytków metalowych, w tym: brązową szpilę (przynależność kulturowa nieokreślona 
– brak analogii), dwa fragmenty zapinek (kultura przeworska) i fragment późnorzymskiej ostrogi 
oraz 16 zabytków wczesnośredniowiecznych. Penetracja najbliższych okolic pozwoliła zlokalizować 
stanowiska nr 2 i 3 (sąsiadujące ze stanowiskiem nr 1).

Celem badań było określenie charakteru stanowiska i wyznaczenie jego zasięgu. Cztery wykopy 
sondażowe rozmieszczono na obszarze 10 400 m²; skrajne wykopy znajdowały się w odległościach: 
130 metrów po linii północ-południe i 80 metrów po linii wschód-zachód.

Uchwycono zachodni kraniec stanowiska, nie uchwycono krańca wschodniego; wielkość 
stanowiska szacuje się na ponad 2 hektary.

Wyniki badań wskazują na istnienie tu dużej, otwartej osady wczesnośredniowiecznej 
o charakterze rzemieślniczo-handlowym, z okresu X-XII w., która prawdopodobnie zniszczyła 
wcześniejsze osadnictwo przeworskie (ceramika, zabytki metalowe w warstwie humusu – brak 
konkretnych obiektów). Odsłonięto 42 obiekty (jamy odpadowe i paleniska na wolnym powietrzu, 
oraz fragmenty budynku gospodarczego z glinianą podłogą i paleniskiem). Rozkopane obiekty nie 
pochodzą z jednego okresu i można je datować na X/XI-XII w. Osada, w której nie natrafiono na 
ślady zniszczeń, została opuszczona w XII-XIII w. i przeniesiona kilkaset metrów na zachód, dając 
podwaliny pod dzisiejszą wieś Rzeczki-Orszyny.

Wykop I, (zachodni kraniec stanowiska) – (5 x 10 m) – 4 obiekty – jamy wypełnione ciemno-
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szarą ziemią ze śladami spalenizny, nieliczną ceramiką wczesnośredniowieczną i pojedynczymi 
fragmentami kości zwierzęcych. Ponadto kilka fragmentów ceramiki starożytnej i nowożytnej.

Wykop II, (bezpośrednio przylegający do wykopu I) – (5 x 15 m) – 3 paleniska i 6 jam z materiałem 
wczesnośredniowiecznym i starożytnym (kilkanaście fragmentów). Ponadto, leżące luzem, nieduże 
naczynie z XI – XII w.

Wykop III, poszerzony w trakcie badań, zajmował powierzchnię 115 m². Konieczność przerwania 
prac (jesienne prace polowe i wyczerpany limit finansowy), spowodował, że trzy obiekty (duże 
jamy odpadowe) zadokumentowano na poziomie stropu, zabezpieczono folią i przysypano. Jeden 
z nich przecięto profilem i wyeksplorowano w ½ części. Ob. nr 17 – to największa i najgłębsza jama 
odsłonięta w trakcie badań (długość 5 m, szerokość 2 m, głębokość 0, 80 m). Obiekt ten dostarczył 
ponad 1000 fragmentów ceramiki (odpady produkcyjne) i 250, częściowo przepalonych i połupanych, 
kości zwierzęcych, ponadto: 2 nożyki, fragment gwoździa, żelazny skobel, nożyce, przekłuwacz 
rogowy, szydło kościane i gliniany przęślik. Ceramika o formach charakterystycznych dla XI-XII w. 
(m.in. naczynia z cylindryczną szyjką). 

Ponadto na obszarze wykopu zarejestrowano 6 jam i 2 paleniska z ceramiką, kośćmi i fragmentami 
przedmiotów metalowych.

Wykop IV, (pow. 75 m²), założony w północnej części badanego obszaru odsłonił kilkanaście 
większych i mniejszych jam, ślad po budynku oraz duże palenisko. Nie był to budynek mieszkalny 
lecz utwardzone gliną, zadaszone miejsce (ślady po słupach) z paleniskiem o średnicy 2 m. Odsłonięta 
powierzchnia – 15 m². Ceramika z X/XI w.

Stanowisko (od czasu badań) systematycznie jest niszczone przez grupy poszukiwaczy 
z detektorami metali, ze względu na znaczną ilość zabytków metalowych występujących w warstwie 
humusu. Bardzo istotne stanowisko, określające charakter zaplecza wczesnośredniowiecznego 
Ciechanowa. 

Znaczące zabytki to monety, odważniki, półprodukty naczyń glinianych itp. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 

w Ciechanowie. 
Przygotowywane są dwie publikacje:
Marek Piotrowski, Wyniki badań archeologicznych osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

i średniowiecznego okolic Ciechanowa na przykładzie miejscowości Rzeczki-Orszyny, [w:] Rola szlachty 
mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Ciechanów 2000, s. 14 – 51;

Marek Piotrowski, Osadnictwo okolic Ciechanowa w świetle najnowszych badań archeologicznych 
na przykładzie miejscowości Rzeczki-Orszyny, [w:] Kurpiowszczyzna. Identyczność – odmienność, 
Ostrołęka 2000, s. 52 – 94.

W latach 2005 i następnych planuje się podjęcie badań wykopaliskowych przez Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Rzeszotary 17, gm. Miłkowice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie - patrz: mezolit

SŁAWA, st. 21, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 63-20/94
grodzisko wczesno- i późnośredniowieczne•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 do 30 lipca przez dr. 
Artura Boguszewicza (Uniwersytet Wrocławski) wraz z Kołem Naukowym Studentów Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Finansowane przez Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 10 m².

Wg opisów archiwalnych grodzisko miało znajdować się ok. 2,5 km na północny wschód od Sławy, 
na lewym brzegu rz. Czernicy. Z opisów archiwalnych Langenheima i Kowalenki wynika, że gród 
miał mieć w rzucie poziomym formę podkowiastego wału otwartego ku południowi, o wymatrach 
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75 na 50 m, natomiast w rzucie horyzontalnym przypominał ,,babkę” (Napfkuchenform). Wały 
miały być wzniesione w konstrukcji drewniano – ziemnej. Według jakiegoś starszego opisu, na który 
powołuje się Langenheim, na grodzie, przed jego zniszczeniem, miały być czytelne pozostałości 
muru o okrągłym zarysie, stanowiące najprawdopodobniej relikty wieży rycerskiej.

Przed I wojną światową gród uległ zniszczeniu w wyniku rozwiezienia przez ówczesnego 
właściciela pola. Obiekt przez dawnych okolicznych mieszkańców nazywany był Schwedenschanze 
(Szwedzkie Szańce) lub Mahlberg (Młyńska Górka). 

Wykop sondażowy ulokowano około 13 m na północny wschód od polnej drogi przecinającej 
pole, na płaskim, niewielkim cyplu wcinającym się w podmokłe łąki przylegające do południowego 
brzegu Rowu Czernica.

Warstwa I: brunatnoszara, silnie przepiaszczona ziemia o miąższości od 30 cm w części południowej 
i centralnej do 40 cm w części północnej przy profilu zachodnim. Inwentarz: 118 fragmentów ceramiki 
naczyniowej (w tym: 94 fragmenty wczesnośredniowieczne, 3 średniowieczne, 21 nowożytnych), 2 
fragmenty kafli piecowych, 2 grudki polepy, 1 krzemień, 21 drobnych kości, 1 ząb.

Warstwa II: tworzyła ją strefa ciemnobrunatnej ziemi, w części północnej jaśniejsza, w rzucie 
poziomym przedstawiała się jako plama o nieregularnym zarysie krawędzi. Maksymalna 
miąższość warstwy dochodziła do 12-13 cm. Inwentarz: 85 fragmentów ceramiki naczyniowej 
wczesnośredniowiecznej, 1 gruda polepy, 2 krzemienie, 27 drobnych kości, 5 fragmentów poroża 
jelenia.

Poniżej poziomu warstwy II zalegał szarożółty piasek (poziom wymywania) w obrębie którego 
widoczne były zaburzenia w postaci krecich korytarzy i rowków pokorzeniowych.

Pozostałości odkrytej warstwy kulturowej, na podstawie analizy ceramiki datować można na 2 
poł. IX - 1 poł. X w. Ze względu na niewielkie rozmiary wykopu trudno stwierdzić czy stanowi 
ona relikt istniejącego grodu, czy też np. osady podgrodowej lub osady poprzedzającej założenie 
grodowe. Pośrednio o związku odkrytej warstwy kulturowej z założeniem grodowym świadczy fakt 
odkrycia w jej obrębie fragmentów poroża jelenia, znanych także z opisów archiwalnych.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.

Badania nie będą kontynuowane.

Smolnica, st. I, Dębno, woj. gorzowskie, AZP 44-6/1 - patrz: późne średniowiecze

Solniki, st. 2, gm. Zabłudów, woj. białostockie, AZP 40-87/7 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Sonina, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-79/1 - patrz: neolit

STARORYPIN, st. 1, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-51/61
grodzisko wczesnośredniowieczne (XI-XIV w.)•	

Weryfikacyjno-konserwatorskie badania sondażowe, przeprowadzone w sierpniu przez prof. dr. 
hab. Leszka Kajzera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Badania miały na celu dokładne określenie chronologii obiektu. Stwierdzono, że grodzisko 
pierścieniowate (pierwszy człon grodziska dwuczłonowego) użytkowane było w XI-XIV w. (do 
początku XIV wieku), grodzisko stożkowate (drugi człon) w wieku XIV-tym.

Warstwy kulturowe zawierały bardzo bogaty ruchomy materiał zabytkowy; głównie ceramikę 
naczyniową, destrukty kości zwierzęcych, przedmioty metalowe: m.in. ostrogi, przedmioty gliniane, 
wśród nich: przęśliki, ciężarki do sieci.
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Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ we Włocławku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w serii Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw 

i Ziemi Dobrzyńskiej.
Badania nie będą kontynuowane.

Strękowa Góra, st. 33, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81 - patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

Strugienice, st. 4, gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Stryczowice, st. VII, gm. Waśniów, woj. kieleckie - patrz: neolit

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie, - patrz: paleolit

Strzelce-Krzyżanna, st. 56 (GAZ 31), gm. Mogilno, woj. bydgoskie - patrz: neolit

Strzyżewo Paczkowe, st. 37, gm. Gniezno, woj. poznańskie, A2P 49-35/93 - patrz: późne 
średniowiecze

Sulejów, st. 1, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 75-55/6 - patrz: późne średniowiecze

SZCZECIN-Podzamcze, kwartał V, wykopy VI, AZP 30-5
Rok 1998 był kolejnym, w którym kontynuowane były prace w wykopie VI. Prowadzenie 

prac wykopaliskowych tym razem przez Pracownię Archeologiczną Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie było możliwe dzięki współfinansowaniu badań przez Generalnego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Koszt finansowy związany 
z zatrudnieniem pracowników fizycznych pokrywała Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” 
ze Szczecina. Badania archeologiczne z kilkoma przerwami trwały od 1.06.1998 do 30.10.1998. 
Przyznane środki przeznaczone były na finansowanie badań terenowych, dokumentację opisową, 
rysunkową i fotograficzną oraz konserwację zabytków i analizy niektórych surowców.

W badaniach uczestniczył cały zespół Pracowni Archeologicznej (mgr mgr B. Kamiński, 
Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron, Eugeniusz Wilgocki)oraz okresowo studenci 
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu,(A. Drozd, A. Janowski, I. Bobik, K. Urbańska)i Uniwersytetu 
A. Mickiewicza w Poznaniu (S. Wójcik, M. Ziomek). Badaniami w terenie kierowali bezpośrednio 
mgr mgr A. Uciechowska-Gawron i E. Wilgocki.

W okresie prowadzenia prac poddano eksploracji w różnym stopniu trzy poziomy osadnicze 
związane generalnie z warstwami XLVI, XLVII i XLVIII. Występowanie różnic w domieszce 
do głównego komponentu warstw w zarejestrowanych poziomach nie było na tyle duże, i nie 
spowodowało wydzielania w ich obrębie części spągowej, jak to często miało miejsce w poziomach 
chronologicznie młodszych.

Poziom osadniczy związany z warstwą XLVI:
W obrębie poziomu osadniczego odsłonięto w całości lub w dużych fragmentach 5 budynków 
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nakrytych niwelacyjno-spaleniskową warstwą XLV. Budynki te poza jednym przypadkiem, są 
budynkami o konstrukcji zrębowej, jednak konstrukcje tych budynków zostały bardzo mocno 
zniszczone, prawie że nie zachowane. Wielkość i kształt tych budynków generalnie oznaczona została 
przez zarys klepisk glinianych, także często zniszczonych. Zachowane, nieliczne belki z podwalin 
bądź ścian niekiedy noszą ślady działalności ognia co wskazuje, że mogły być zniszczone w wyniku 
pożaru. Domieszki spalenizny w dużych fragmentach występujące we wspomnianej warstwie XLV 
mogą być tego potwierdzeniem. Sama warstwa XLVI to brązowa, zbita mierzwa występująca na całej 
powierzchni wykopu, częściowo pokrywająca belki podwalinowe lub dolne belki ścian budynków. 
Powstawała w okresie użytkowania domów. W skład warstwy wchodzą ponadto słoma, szczątki 
roślinne, sporadycznie szczątki drewna oraz paździerzy lnianych i łusek rybich, występujących 
w skupiskach. Wydaje się, że intensywność domieszki zależy od prowadzonej działalności w obrębie 
domostwa jak i bezpośrednio przy nim. W partii stropowej i środkowej w wielu miejscach wystąpiły 
przymieszki spalenizny - węgielków drzewnych tworzących mniejsze lub większe skupiska i soczewki. 
Zróżnicowana jest także ich miąższość, a są one wynikiem wysypywania węgli z domowych palenisk 
na zewnątrz budynków. W stropowej partii tej warstwy znajdowały się wciśnięte podwaliny budynku 
178 oraz wbite końcówki palików ścian budynku plecionkowego nr 176. Wypełniska tych obiektów 
wyeksplorowane zostały praktycznie w 1997 roku, natomiast w 1998 wyeksplorowano wszystkie 
pozostałe relikty ścian. W warstwie XLVI zalegały natomiast budynki nr 179 -183. Planigrafia 
zabudowy wskazuje na wyodrębnienie się generalnego podziału na dwie zagrody: północną, gdzie 
zabudowa i sposób zagospodarowania przestrzeni zmieniał się w trakcie trwania i narastania warstwy 
oraz południową, gdzie sytuacja pozostawała bardziej stabilna. Określenia północna i południowa 
mają tutaj znaczenie tylko porządkowe. W obrębie zagrody północnej zlokalizowano budynki 179, 
180 i 181. Nie egzystowały one jednak jednoczasowo. Najstarszym, pobudowanym już w poziomie 
XLVII jest budynek 181 zlokalizowany w części zachodniej, wzniesiony w technice zrębowej 
budowy ścian. Na tym poziomie mamy do czynienia z najmłodszą jego fazą. Ta faza egzystowała 
w początkowym okresie tworzenia się poziomu warstwy XLVI. W obrębie budynku zarejestrowano 
podział wewnętrzny na izbę główną z klepiskiem glinianym i paleniskiem oraz gospodarczą „komorę” 
wypełnioną mierzwą. Z okresem funkcjonowania budynku wiąże się wymoszczone drewnem 
przejście, usytuowane bezpośrednio na północ od budynku. Między dość silnie zniszczonymi 
deskami wymoszczenia oraz legarmi podwalinowymi stwierdzono zaleganie w wypełnisku warstwy 
bardzo dużej ilości ścinków drewna. Budynek ten mimo ‘’wieloizbowości” nie istniał zbyt długo. Po 
jego zniszczeniu w innej konfiguracji przestrzennej - przesunięcie zabudowy na wschód - pojawia 
się budnek 179. Zbudowany w technice zrębowej stawiania ścian zachował się tylko w postaci 
ściany południowej i przylegającego do niej glinianego klepiska z paleniskiem. Z budynkiem tym 
należy prawdopodobnie wiązać płot plecionkowy występujący bezpośrednio na południe od niego. 
Płot ten postawiony generalnie po osi wschód-zachód przegradza obszar właśnie na część północną 
i południową. Bezpośrednio od narożnika SE budynku w kierunku wschodnim płot ten ma dwa ramiona 
i tworzy kojec znacznych rozmiarów ( 6,4 x l,7-2,0 m po osi E-W). Wewnątrz kojca znajdowała 
się przewrócona ściana plecionkowa a pod nią gruba warstwa mierzwy ze słomą co wskazuje na 
jego funkcję jako pomieszczenia dla zwierząt. Jednocześnie płot ten spełniał rolę graniczną między 
zagrodami.

Najmłodszym elementem zabudowy w tej części na poziomie warstwy XLVI jest budynek 180, 
który powstał po zniszczeniu budynku 179 i funkcjonalnie z nim związanego płotu granicznego. 
Sam budynek zbudowany w plecionkowej konstrukcji ścian z zachowanym klepiskiem glinianym 
i paleniskiem odgrodzonym wewnętrzną ścianką plecionkową powstał w obrębie partii stropowej 
warstwy a więc już w końcowym okresie jej trwania.

W skład części południowej wchodziły natomiast budynki 182 i 183 zbudowane w konstrukcji 
zrębowej. Budynek 182 bardzo dużych rozmiarów posiadał klepisko, być może moszczone drewnem 
oraz w części SE odgrodzoną komorę. Palenisko zlokalizowano w izbie głównej przy ścianie 
północnej co umieszcza wejście zapewne w ścianie południowej. Budynek 183 odsłonięty częściowo 
wyznaczony był przez klepisko z paleniskiem. W przypadku zabudowy zagrody południowej na 
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tym poziomie należy stwierdzić, że układ przestrzenny został powtórzony w młodszym poziomie 
XLV i na miejscu omawianych budynków powstały budynki 174 i 175. Osobnym zagadnieniem 
jest występująca na samym południu warstwa XLVII, która kształtem przypomina zarys klepiska 
glinianego jednak bez znaczącego wypału klepiskowego. Być może wyznacza ona poziom podwórza 
funkcjonalnie związanego z omawianymi budynkami. W obrębie wyróżnionego poziomu znaleziono 
bardzo liczny materiał ruchomy. Dominuje oczywiście ceramika o znaczącym udziale naczyń rodziny 
typów G, przy nadal występujących naczyniach typu K, rzadziej J i pojawiających się naczyniach typu 
D. Zauważalne są fragmenty naczyń rodziny H a także pokryw. Materiał kostny, którego obecność 
jest znacząca na obecnym etapie nie jest określony. Całość zinwentaryzowana w inwentarzu materiału 
masowego. Pobrane zostały próbki, przede wszystkim ichtiologiczne, a także botaniczne, biologiczne 
(kał zwierzęcy) oraz malakologiczne. Wśród zabytków wydzielonych dominują pozostałości skórzane, 
przede wszystkim resztki butów, także łatanych oraz pochewki. Stosunkowo dużo jest przedmiotów 
drewnianych, w tym wrzecion - także ze znakami lub prząślikiem, łyżeczek, oprawek i to zdobionych 
a także klepek od cebrzyków. Potwierdzeniem rybołówstwa są skromnie reprezentowane pływaki, 
liny, powrozy. Nieliczne są zabytki żelazne lub z metali kolorowych a także z rogu lub poroża (igły, 
szydła, grzebienie, oprawki i łyżwy). Do ciekawszych znalezisk należy zaliczyć także fragment łódki 
z kory, pierścionek szklany oraz być może fragment piszczałki drewnianej.

Uzupełnieniem są przedmioty świadczące m.in. o rolnictwie (osełki), ubiorach (tkaniny) czy 
ozdobach ( bryłki bursztynu). Nie odbiegają od tego asortymentu przedmioty znajdowane wewnątrz 
budynków z tym poziomem związanych.

Po wyeksplorowaniu tego poziomu nasuwa się zasadnicza uwaga. Cechuje go nieco inny układ 
zabudowy pod względem rozplanowania jak w poziomie wyżej. Poziom osadniczy warstwy XLVI 
tworzony był przez względnie duży okres czasu. Całkowita miąższość waha się od 20 do 30-35 cm 
a warstwa ta ma charakter użytkowo-niwelacyjny.

Poziom osadniczy związany z warstwą XLVII:
Kolejnym poziomem charakteryzującym się stosunkowo rzadką zabudową jest niżej zalegający 

poziom warstwy XLVII. Warstwa występuje na całej powierzchni wykopu. Tworzy ją brązowa 
mierzwa z dużą ilością spalenizny, tworzącą nieraz skupiska węgli drzewnych o powierzchni prawie 3 
m². W dalszym ciągu występują w postaci soczewek domieszki paździeży lnianych i ścinków drewna. 
Zmianie ulega rozmieszczenie budynków - pewne przesunięcie ku północy intensywności zabudowy. 
Także na tym poziomie występuje podział na zagrodę północną i południową. W części północnej 
występuje duży budynek o zrębowej konstrukcji ścian (nr 181). Otacza go od południa plecionkowy 
płot. W budynku wystąpiły dwie części - większa część zachodnia z fragmentarycznie zachowaną 
moszczoną drewnianą podłogą a pod nią klepiskiem glinianym, oraz część wschodnia, mniejsza 
z wypełniskiem mierzwy. W części większej znajduje się gliniano-kamienne palenisko. Bezpośrednio 
na północ od budynku zlokalizowane jest wielofazowe wymoszczenie podwórza. Ta wielofazowość 
wynika z grząstkości gruntu a także ze złej jakości, wielokrotnie wtórnie użytkowanego materiału.

Między budynkiem 181 a zlokalizowanym przy wschodniej granicy budynkiem 185 stwierdzono 
występowanie wolnej przestrzeni, która występuje także w części NE wykopu. Ta niezabudowana 
przestrzeń to prawdopodobnie podwórze, za czym świadczyć dodatkowo może ograniczający je od 
zachodu płot plecionkowy. Sam budynek 185zbudowany w plecionkowej konstrukcji ścian posiadał 
gliniane klepisko z kamiennym paleniskiem. Zapewne był także budynkiem mieszkalnym. Ciekawym 
zagadnieniem interpretacyjnym jest występowanie paleniska w narożniku NE wykopu. Od budynku 
185 odgranicza go pozostałość po płocie plecionkowym (kołeczki) a od północy występują resztki 
takiego płotu. Brak jest jednoznaczności czy było to palenisko wolnostojące czy też należy się liczyć 
z faktem, iż wcześniej było związane z budynkiem.

Zagrodę północną od południowej oddzielała wyraźnie się rysująca droga - przejście. Miała 
przebieg po osi wschód -zachód i występowała na całej szerokości wykopu. Tworzyły ją dwa 
równoległe względem siebie rzędy pali drewnianych. Przekroje tych pali były różnorodne - okrągłe 
oraz trójkątne tzn. gruby pal dzielony był na 4 części co przy łuku zewnętrznym pala nadawało mu 
taki kształt. Szerokość drogi dochodziła do 1,5 m. Dopiero po analizie dendrochronologicznej pali 
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będzie można określić czy droga powstała w jednym czasie czy też inny kształt niektórych pali wiąże 
się z jej naprawą.

W zagrodzie południowej odsłonięto jedynie budynek 184 wyznaczony przez zarejestrowany 
zasięg klepiska glinianego oraz podwalinę ściany północnej i resztki ściany działowej. Wielkościowo 
należy on do budynków bardzo dużych. Przestrzeń na południe, ale także i na wschód od budynku, 
jest niezabudowana. Stwierdzono zwiększone przemieszanie mierzwy ze spalenizną w tej części 
wykopu nadające jej charakter niwelacji co może świadczyć o dokonaniu tutaj porządkowania terenu 
i stąd brak śladów zabudowy.

Poziom warstwy XLVII nie jest więc tak jednorodny pod względem wypełniska jak wyżej zalegający 
XLVI. Głównym komponentem na całości jest ciemnobrązowa mierzwa, w części południowej ma 
bardziej charakter niwelacyjny niż użytkowo niwelacyjny. W części północnej ponadto występują 
ślady przymieszek szczątków roślinnych, piasku i gliny. Miąższość jej jest także zróżnicowana - 
od 25 cm w części południowej do ca 50 w części północnej. Pod względem zawartości materiału 
ruchomego to oczywiście najwięcej jest ceramiki i kości. Pobieżna analiza pozwala na stwierdzenie, 
iż zdecydowanie dominuje rodzina typu G, przy występowaniu rodziny D i H. Praktycznie nie 
występują fragmenty zaliczone do rodziny typu J. Z przedmiotów wydzielonych, których jest więcej 
niż w poziomie XLVI przeważają pozostałości skór. Wśród przedmiotów drewnianych przeważają 
wrzeciona poświadczające włókiennictwo co także czynią przęśliki. Ciekawe są także zdobione 
oprawki drewniane. Licznie występują przedmioty z poroża i kości (szydła, bogato zdobione 
grzebienie także z pochewkami, zdobione i niezdobione oprawki). Wśród licznych przedmiotów 
żelaznych do ciekawych należą niektóre noże oraz okucia a także różne przedmioty związane 
z osprzętem domowym.

Jeżeli by oceniać zawartość poziomu wg ilości zróżnicowania asortymentowego znalezionych 
przedmiotów to jest on bogatszy od zalegającego wyżej poziomu XLVI.

Poziom osadniczy związany z warstwą XLVIII:
Warstwa wyznaczająca ten poziom osadniczy występuje na całej powierzchni wykopu. 

Podstawowym komponentem warstwy jest ciemnobrązowa mierzwa przemieszana ze spalenizną. 
W tym najstarszym z dotychczas badanych poziomów zarejestrowano podział na 3 zagrody: 
północną, środkową i południową. Zagroda północna zajmuje dokładnie ten sam obszar, co zagroda 
północna w poziomie XLVII. W jej skład wchodzi budynek 186 o konstrukcji zrębowej, dwuizbowy 
z klepiskiem wymoszczonym drewnem, paleniskiem (bardzo interesującym konstrukcyjnie) w części 
zachodniej budynku. Na północ od budynku widoczne jest wymoszczenie podwórza. Na wschód od 
budynku teren niezabudowany rodzaj placu?. Południową granicą zagrody jest droga, wyznaczona 
przez dwa plecionkowe płoty a którą odsłonięte już na poziomie XLVII co świadczy, że była używana 
przez dłuższy okres czasu, a jej początki należy wiązać właśnie z tym poziomem. Zagroda środkowa 
obejmuje część centralną wykopu. W skład tej zagrody wchodziły dwa budynki o konstrukcji 
zrębowej ścian – 187 i 188. Obydwa odkryte zostały fragmentarycznie w zachodniej części wykopu. 
Na wschód od nich znajduje się moszczone drewnem duże podwórze. Południową granicę tej zagrody 
wyznaczają resztki po płotach plecionkowych biegnących z lekkim odchyleniem po osi wschód 
zachód. Były one wielokrotnie niszczone i naprawiane, stąd duża ilość kołków. Zagroda południowa 
odsłonięta została fragmentarycznie przy południowej granicy wykopu. W jej skład wchodzi budynek 
189 wraz z wymoszczeniem na NE i E od niego. Wszystkie konstrukcje noszą ślady spalenia. Całość 
wypełniska warstwy nie została w obecnym sezonie wyeksplorowana. Nie zmieni to jednak oceny 
charakteru zabudowy. Z już wydobytego materiału ceramicznego widać drobne zmiany w proporcjach 
występowania poszczególnych typów, co jednoznacznie będzie wiadome po całościowej analizie. 
Natomiast do bardzo interesujących znalezisk należą ozdoby bursztynowe - wisiorek wiaderkowaty, 
pierścień oczkowały i paciorek. Do rzadko występujących przedmiotów należy także żelazny grot 
strzały. Ostateczną ocenę tego poziomu dokona się po wyeksplorowaniu całości warstwy w przyszłym 
sezonie.

Uwagi końcowe. 
Tegoroczny sezon archeologiczny był bardzo owocny pod wieloma względami. Dokonane zostało 
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rozpoznanie zabudowy 3 kolejnych poziomów osadniczych. Wydobyto nadspodziewanie dużo 
materiału ruchomego - przede wszystkim ceramiki, ale i w pozostałych asortymentach uzyskano 
ciekawe okazy. Przeprowadzono w tym sezonie stosunkowo dużo analiz dendrochronologicznych. 
Na ich podstawie musimy nieco zweryfikować dotychczasowe ustalenia chronologiczne wykonywane 
poprzez pobieżną analizę materiału ruchomego i odniesienia stratygraficzne. Pewne zeszłoroczne 
sugestie sygnalizowane analizą numizmatyczną skarbu monet znalazły potwierdzenie w wynikach 
dendrochronologicznych. Dlatego też w odniesieniu do wszystkich 3 poziomów przebadanych w tym 
sezonie, stwierdzić należy, iż ich chronologię należy odnieść do okresu około połowy XI wieku, a nie 
jak dotychczas uważaliśmy, na sam początek wieku XI. Oczywiście ma to konsekwencje w stosunku 
do ustawienia chronologicznego warstw, które eksplorować będziemy w sezonie następnym.

Po raz kolejny stwierdzamy, że terenowe badania archeologiczne na takich stanowiskach jak Podzamcze 
w Szczecinie dostarczają bogatego materiału ruchomego (przede wszystkim ilościowo, ale także 
i jakościowo). Wszystko to należy poddać odpowiednim zabiegom technicznym (umycie, oznakowanie, 
segregacja, inwentaryzacja, rysowanie itp.) i konserwacyjnym, które w różnym zakresie dotyczą 
różnych surowców. Uzupełnieniem jest dokonanie zadokumentowania rysunkowego, fotograficznego 
i opisowego. Jednocześnie pozwalają na dość szerokie analizy przestrzenno-urbanistyczne. By były one 
poprawne, to oprócz wykonywanych np. analiz dendrochronologicznych powinny być wykonywane 
także inne, w tym przede wszystkim analiza materiału ceramicznego i kostnego.

SZCZECIN-Podzamcze, kwartał 12, wykopy 24-27, AZP 30-5
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od czerwca do początku października 1997 

roku i w styczniu 1998 roku, przez mgr. mgr. Eugeniusza Wilgockiego, Sławomira Słowińskiego 
oraz mgr Annę Uciechowską-Gawron (Pracownia Archeologiczna Zamku Książąt Pomorskich). 
Finansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podzamcze”.

Badania były kontynuacją prac z 1996 roku, kiedy to po odgruzowaniu terenu rozpoznano relikty 
zabudowy murowej i stratygrafię osadnictwa oraz przystąpiono do badania obwałowań obronnych 
na północ od ul. Opłotki. W wykopie nr 18. odsłonięto wówczas skraj południowy wału. Skłoniło 
to nas do poszerzenia pola obserwacji i założenia wykopu nr 24 na północny-wschód od 18, w celu 
dokładniejszego rozpoznania konstrukcji, przebiegu i chronologii umocnień. Na rozwiązaniu tych 
problemów skoncentrowano się w badaniach tegorocznych, poszerzając wykop 24 na północ - obecnie 
osiągnął on wielkość 3 x 10 m. Starano się również określić chronologię początków osadnictwa na 
tym terenie.

Jednocześnie prowadzono nadzór nad wykopami budowlanymi dokumentując kolejne fragmenty 
zabudowy murowej i warstwy z nimi związane - wykopy: 25 usytuowany wzdłuż muru W w budynku 
Kurza Stopka 3-4 i 25A w podwórku tego samego budynku, obok muru granicznego z posesją Opłotki 
2.

Odsłonięto również i przebadano latrynę drewnianą w podwórku posesji Nowy Rynek 5, przy 
murze granicznym z posesją Kurza Stopka 3-4.

Początki osadnictwa na tym terenie należy datować na okres około połowy XI w.
W wykopie 24 calec osiągnięto na głębokości - 4, 70 do - 5,00 m. ppm. Na warstwie piasku 

znajdowała się około 30-centymetrowa warstewka iłku mulistego. Charakter znalezionych tu skorup 
małż i ślimaków świadczy, iż w tym miejscu przez dłuższy czas występowało zastoisko wodne 
o czystej wodzie, raczej niemające połączenia ze strumykiem spływającym wzdłuż ulicy Opłotki do 
Odry, którego istnienie poświadczają geolodzy. Zastoisko to z czasem zostało zniwelowane i zasypane 
przez warstwy piasku z mierzwą, płatami gliny, szczątkami drewna, kamieniami (warstwy XXVII 
o miąższości 80-140 cm; XXVI od 40 do 190 cm; XXV około 60-70 cm). Warstwy te zawierały bardzo 
liczny materiał zabytkowy, (kości, ceramikę i przedmioty codziennego użytku) który datowany jest 
wstępnie na około połowę XI wieku. Trudno dociec, czy proces ten odbywał się w sposób naturalny 
podczas użytkowania terenu na południe od podgrodzia przez jego mieszkańców; czy też został on 
przygotowywany z myślą o przyszłym wykorzystaniu pod budowę obwałowań.
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W części północnej i północno-wschodniej wykopu, wzdłuż profilu E, odsłonięto szereg wbitych 
pali o średnicach 10-15 cm i zachowanej długości powyżej 2 m. Być może są to pozostałości palisady 
- najwcześniejszych umocnień podgrodzia od południa. Kwestii tej nie da się rozstrzygnąć ze względu 
na fragmentaryczność odkrycia, wynikającą z wymiarów wykopu.

Teren do wysokości pali periodycznie zalewany był wodą, świadczą o tym powtarzające się 
warstewki piasku zalewowego, odsłaniane podczas eksploracji - warstwa XXVI i XXV.

Na przestrzeni 2 do 2,5 m na północy wykopu zaobserwowano warstwę (XXIV) zawierającą duże 
ilości spalenizny i pozostałości spalonych konstrukcji drewnianych - są to belki ułożone w kierunku 
NW-SE oraz kolejne prostopadłe do nich. Trudno stwierdzić, czy są to konstrukcje związane już 
z umocnieniem podgrodzia, czy też inne budowle na południe od niego.

Na tych warstwach XXIV, XXV, XXVI posadowiono najwcześniejszą - najstarszą fazę wału 
obronnego. W wykopie 24 odsłonięto 3 fazy umocnień obronnych.

Faza I Wał miał orientację NW-SE. Zaczęto go wznosić najprawdopodobniej po 1086 r. (datacja na 
podstawie próbek dendrochronologicznych). Do wzniesienia konstrukcji drewnianych użyto różnego 
rodzaju drewna: dębu, olchy, buka. Związane są z nią warstwy: XX, XXa, XXI. XXII, XXIIa-c, 
XXIII l XXIIIa.

Posadowiono go na warstwach gliny (warstwy XXa, XXIIb i c), na głębokości: cz. N skrzynia - 
l,50 m ppm i cz. S - 2,70 m ppm.

W części północnej wykopu odsłonięto skrzynię drewnianą.
Widoczne są 2 ściany: południowa i zachodnia zachowane do wysokości 7-miu belek. Belki 

pilotowane były palikami wbijanymi od wewnątrz i na zewnątrz ścian. W narożniku SW belki ścian 
posiadają zaciosy i połączono je na zrąb. Ściana zachodnia została częściowo zniszczona przez 
wycięcie 5-ciu belek (prawdopodobnie do wtórnego wykorzystania).

Na południe od narożnika skrzyni, w profilu zachodnim wykopu odkryto, jak się wydaje, zrąb 
kolejnej skrzyni - widocznych jest 10 kolejnych krzyżujących się belek.

Teren poniżej ściany S skrzyni wyłożono dwoma rzędami belek włożonych na legarach i od 
południa wzmocnionych hakami. To wymoszczenie powstało przed powstaniem skrzyni, gdyż belki 
legarów podchodzą pod najniższą z belek ściany S skrzyni. Z czasem ściana ta została wzmocniona 
przez dostawienie od zewnątrz - w odległości około 50 cm, drugiej ściany (tu zachowały się 4-ry 
kolejne belki). Prawdopodobnie to dodatkowe wzmocnienie zostało „wymuszone” zalewami wody - 
ślady piasku zalewowego ze skorupami małż uchwycono przy ścianie pierwszej skrzyni. Przestrzeń 
między „podwójną” ścianą wyłożono faszyną i zasypano gliną z próchnicą (warstwa XXIIb). Druga 
ściana skrzyni wsparta została trzema hakami.

Najdalej na południe wysuniętymi konstrukcjami tej fazy wału są grube belki o przekrojach powyżej 
20 cm, ułożone równolegle do skrzyni i wymoszczenia, zaopatrzone w zaciosy, w które wchodziły 
belki ściany prostopadłej, widocznej przy profilu W. Belki wsparte były potężnych rozmiarów 
hakiem, w rozwidleniu ramion którego wbite były kołki. Haki ustawiono w sposób dwojaki, bądź 
belki wchodziły w rozwidlone ramiona haka, bądź haki miały w rozwidlonych ramionach wbite pale 
pilotujące konstrukcje.

Przestrzeń między wymoszczeniem a belkami w części S zajmowało „rumowisko” belek oraz 
pionowo wbite pale. Wydaje się, że wszystkie te elementy postawione zostały równocześnie z „drugą” 
ścianą skrzyni. I miały za zadanie zabezpieczyć skrzynię przed podmywaniem przez zalewy wody 
i rozsuwaniem. Wszystkie konstrukcje na południe od skrzyni uszczelniono zasypując je grubą 
warstwą gliny a „rumowisko” dodatkową próchnicą (warstwy XXII, XXIIa, XXI).

Wnętrze skrzyni wypełnione było próchnicą ze szczątkami drewna, spalenizną, mierzwą, 
kamieniami.

Faza II
Faza II wału powstała prawdopodobnie po 1129 r. (datowanie na podstawie próbek 

dendrochronologicznych). Do budowy konstrukcji drewnianych użyto drewna dębowego 
i bukowego. 

Wiążą się z nią warstwy XIII, XIIIa, XIV, XIVa, XV, XVI, XVIa, XVII, XVIII, XVIIIa-c, XIX 
i XIXa.
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Wał w tej fazie miał inną orientację niż poprzedzający go wał fazy I. Mianowicie biegł w kierunku 
SW-NE i prawdopodobnie zakręcał na północny wschód otaczając podgrodzie od wschodu, od strony 
Odry.

Na szczycie wału (w części N wykopu) odkryto również część skrzyni - ściany wschodnią 
i południową. Skrzynia jest zbudowana z kiepskiej jakości drewna i bardzo słabo zachowana. Belki 
uszczelnione były mchem i drobnymi kamieniami, od zewnątrz oblepione gliną, co miało znaczenie 
przeciwpożarowe. Przed rozsuwaniem zabezpieczono je wbijając od zewnątrz pionowe pale.

Belki ścian nie stykają się ze sobą w narożniku SE - raczej nie były przewiązane.
Skrzynia posadowiona została dokładnie nad skrzynią starszego wału, dzieli je tylko 

kilkucentymetrowa warstewka gliny (warstwa XVIIIa). Wypełniono ją mierzwą z próchnicą, 
kamieniami, szczątkami drewna, gliną (warstwa XVIII) i przykryto „płaszczem” szarego gliniastego 
piasku (warstwa XVII) o miąższości 30-40 cm.

Około 3,5-4 m na południe od ściany południowej skrzyni odsłonięto równoległą do niej 
konstrukcję rusztu. Tworzą ją 4 nakładające się belki, słabo zachowane, rozsuwające się na 
południe. Prawdopodobnie szybko uległa zniszczeniu, gdyż od północy w odległości zaledwie 20 
cm zbudowano kolejny, równoległy ruszt, tym razem solidniejszy, z belek o większej średnicy (do 
25 cm), podpierając go od południa wbitym palem. Konstrukcje te wypełniono mierzwą z próchnicą 
i płatami gliny (warstwa XVI) sięgającą aż na szczyt wału, a następnie oblepiono gliną (warstwy XIV, 
XIII, XIIIa). Na szczycie wału, gdzie miąższość gliny dochodziła do 60 cm, stwierdzono pozostałości 
zwęglonych belek ułożonych prostopadle do siebie, warstwy polepy l spalenizny (warstwa XIVa). Są 
to ślady destrukcji wału podczas pożaru.

Różnica poziomów między szczytem a podstawą wału tej fazy wynosi ponad 3 m (od -2,40 m 
ppm na S u podstawy do +0,80 m npm - szczyt wału).

Faza III
Na podstawie próbek dendrochronologicznych datacja tej fazy zdaje się nie różnić od fazy II - 

drzewa użyte do budowy ścięto między 1123 a 1130 r. Były to głównie dęby i jesiony.
Wał zbudowany został również w konstrukcji rusztowej i wypełnionej ziemią (warstwy V, VI, 

VII, VIIa-c, VIII, VIIIa-c, IX, IXa, X, Xa-b, XI, XII, XIIa-c).
Przebieg konstrukcji drewnianych powiela przebieg wału starszego - II fazy. Prawdopodobnie 

jednak szczyt wału w tej fazie znajdował się dale na północ, na co zdaje się wskazywać występowanie 
rusztu nad miejscem, gdzie w fazie II starszej znajdowała się skrzynia.

Analiza stratygrafii wykopu pozwala na wyodrębnienie dwóch podfaz przedzielonych warstwą 
niwelacyjną gliny (VIIc).

Podfaza starsza: wiążą się z nią warstwy XII do VIII.
Konstrukcje rusztów z nią związane są bardzo słabo zachowane, rozsunięte i noszą ślady pożaru. 

W części południowej wykopu na poziomie warstwy XI odsłonięto szereg belek o przebiegu N-S 
będących śladami destrukcji.

Podfaza młodsza: wiążą się z nią warstwy VII do V i konstrukcja dwóch rusztów oddalonych od 
siebie o 3 m. Obydwa zachowane są do wysokości 6 belek pochylonych na południe. Nawarstwienia 
zostały częściowo zniszczone przez wkopy do latryny i obiektu nr l. Strop nie jest czytelny.

Różnica poziomów między warstwą u podstawy a najwyższymi uchwyconymi w wykopie wynosi 
3,40 m (-1,70 m ppm na południu wykopu, do +1,70 m npm na północy).

Podsumowanie.
l. Początki osadnictwa na tym terenie pochodzą z około połowy XI wieku, o czym świadczą 

warstwy poziomów użytkowych z dużą ilością materiału ceramicznego.
2. Niewyjaśnione zostaje zagadnienie, czy pierwszą formą umocnień podgrodzia od południa była 

palisada. Odkryto wprawdzie pale w części północnej wykopu, jednak ich funkcji trudno dociec.
W wykopie uchwycono 3 fazy umocnień obronnych:
Faza I- powstała po 1086 r. Był to wał o konstrukcji skrzyniowej z zastosowaniem haków do 

umocnienia konstrukcji, o orientacji NW-SE. Skrzynię od południa osłonięto przez belki ułożone 
równolegle do niej, a przestrzeń między wypełniono wbitymi palami i wrzuconymi belkami. Całość 
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wypełniono wbitymi palami i wrzuconymi belami. Całość wypełniono gliną. Jedynie wnętrze skrzyni 
zostało zasypane mierzwą z piaskiem i szczątkami drewna.

Faza II- datowana na okres po 1129 r. Orientacja wału uległa zmianie na SW-NE i otaczał 
on podgrodzie od południa i wschodu. Wzniesiono go również w konstrukcji skrzyniowej, 
z zastosowaniem rusztów na S od niej. Całość osypano warstwami ziemi l oblepiono gliną. Nosił 
ślady pożaru.

Faza III - powstała po 1230 r. Wał w tej fazie powielał przebieg wału fazy II. Być może jego 
szczyt, przebiegał bardziej na północ. Wzniesiono go w konstrukcji rusztowej. Wyróżniono dwie 
podfazy, starsza nosi ślady spalenia.

Przedstawioną tutaj chronologię wału ustalono w oparciu o datację próbek dendrochronologicznych. 
Różnica w chronologii II i III fazy jest nieuchwytna, gdyż do budowy obydwu użyto drewna 
wyciętego między 1223 a 1230 r. Materiał ceramiczny zawarty w warstwach jest mało pomocny 
w szczegółowych rozwiązaniach, gdyż znajduje się na złożu wtórnym.

Umocnienia w tej część i podgrodzia miały zapewne dwojaką funkcję: obronną i przeciwpowodziową. 
O częstych zalewach wody świadczą warstwewki piasku zalewowego w nawarstwieniach l i II fazy.

Wszystkie nawarstwienia i konstrukcje pochodzą z południowego zewnętrznego stoku wału. 
Nierozpoznane nadal zostały relacje umocnień z podgrodziem.

Oprócz szczegółowych badań umocnień obronnych nadzorowano prace ziemne w wykopach 
budowlanych. Dotyczyły one wykopu 25 zlokalizowanego wzdłuż muru zachodniego budynku Kurza 
Stopka 3-4 od strony podwórza..

Natrafiono tutaj na poziomy niwelacyjne związane z budową kamienicy około 1889 r., kiedy to 
doszczętnie rozebrano wcześniejsze budowle.

Poniżej uchwycono wkopy do fundamentów murów średniowiecznych z zalegającymi w nich 
drewnianymi rusztami pod te fundamenty oraz średniowieczną warstwę sprzed zabudowy.

Podczas prac ziemnych wewnątrz budynku Kurza Stopka 3-4, przy rozbiórce muru granicznego 
z podwórkiem Opłotki 2, w narożniku SE posesji wykonano wykop 25A dokumentując odsłonięte 
tam nawarstwienia.

Uchwycono tutaj ceglaną posadzkę piwnicy budynku i warstwy podsypki z nią związane oraz 
warstwy niwelacyjne i pożarowe ze spalenizną. Poniżej zalegała warstwa mierzwy - poziom osadniczy 
sprzed zabudowy.

Ostatnim wykopem realizowanym na kwartale 12 w 1997 roku był wykop 26. Został wyznaczony na 
podwórku posesji Nowy Rynek 5, przy murze granicznym z posesją Kurza Stopka 3-4, w narożniku NE.

Jest to latryna drewniana o kształcie niemal kwadratowym, wymiary 180 x 180 cm. Zorientowana 
na osi N-S, W-E. Konstrukcja drewniana opiera się na czterech palach dębowych ustawionych 
w narożnikach (wymiary; ca 20 x 22 cm odsłonięta dłługość do 2,80 m). W palach wycięto pasy 
o szerokości do 10 cm, w których zamontowano rozpory - belki poziome o szerokości około 10-12 
cm (odległość między rozporami 1,20 m), które wzmacniały i stabilizowały konstrukcje. Na zewnątrz 
pali skonstruowano skrzynię z desek dębowych (wymiary: długość około 180 cm, szerokość 30-40 
cm, grubość 5-8 cm). Deski w narożnikach połączone są na zręb.

W ścianie S ostatnia belka rozporowa podparta została od spodu. Zachowało się w ścianach 7-8 
desek.

W wypełnisku obiektu (mierzwie) znaleziono oprócz ceramiki, wiele przedmiotów drewnianych: 
miski toczone i klepkowe, czerpak, fr. dna beczki a także fr. buta skórzanego i szpilkę kościaną.

Obiekt został datowany na okres po 1289 r. (na podstawie próbek dendrochronologicznych).
Kolejnym wykopem realizowanym już w 1998 roku jest wykop 27 usytuowany w podwórku 

kamienicy Opłotki 2, przy murze granicznym z posesją Opłotki 4. W całości zajmuje go latryna 
drewniana w kształcie prostokąta o wymiarach 132 x 184 cm. Konstrukcja jej opiera się na skrzyni 
zewnętrznej zbudowanej z desek dębowych o szerokości 30-35 cm i grubości 6-8 cm. Deski /zachowało 
się 4-5 w ścianach/ połączone są na zrąb. W narożnikach skrzyni od wewnątrz wbito 4 zaostrzone 
pale o średnicach 14-18 cm stabilizujące konstrukcję. Ich długość wynosi 260 - 280 cm i wbite są 
dużo poniżej ostatnich desek w ścianach. Ściany dodatkowo zostały wzmocnione deskami i palikami 
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od strony wewnętrznej. Pod wszystkie ściany skrzyni zostały podłożone podkładki w postaci desek 
i belek.

Wypełnisko latryny stanowiła w części stropowej próchnica z gruzem o miąższości do 30 cm, 
a następnie mierzwa. Znaleziono w niej dużo materiału ruchomego m. in.: trep drewniany, miski 
toczone l klepkowe, fragmenty naczyń szklanych, kamionkowych i siwaków.

Wstępnie, na podstawie materiału archeologicznego latrynę można datować na koniec XIV/
początek XV wieku. Dokładna chronologia zostanie określona po otrzymaniu wyników analizy 
dendrochronologicznej.

SZCZEPKOWSKIE ŻALE, st. 1, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-58/7
ślady osadnictwa kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu•	
osada wczesnośredniowieczna (XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(„Ignis” Zakład Naukowo-Edytorski s. c.). Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. Przebadano 
powierzchnię 2200 m2

.
Stanowisko odkryto w 1998 r., po odhumusowaniu terenu wykonanym w związku z budową 

gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia.
Stanowisko położone jest ok. 1000 m na południe od wsi. Prace wykopaliskowe podjęto w związku 

z prowadzoną budową gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia. Badaniami objęto 
powierzchnię ponad 22 arów. Odkryto łącznie 23 obiekty. Ich wypełniska wgłębione były w gliniasty 
piasek calcowy najczęściej na 10-30 cm. Tylko dwa obiekty miały głębokość około 40 cm., a dwa 
około 60 cm. 

Jamy miały w przekroju poziomym zarys owalny, rzadziej zbliżony do czworokąta lub nieregularny. 
W przekroju miały zarys misowaty, nieckowaty lub nieregularny. 

W jednym obiekcie znaleziono wyłącznie ceramikę naczyniową kultury łużyckiej. Pozostałe 
obiekty zawierały wczesnośredniowieczną ceramikę naczyniową, fragmenty kości zwierzęcych, 
sporadycznie grudki polepy, fragmenty przedmiotów żelaznych lub krzemienie. W jednym z obiektów 
znaleziono żelazny grot strzały. 

W zachodniej części badanego obszaru natrafiono miejscami na kilkucentymetrowej miąższości 
warstwę kulturową w postaci ciemnoszarego piasku gliniastego, w którym znajdowały się nieliczne 
fragmenty nowożytnej i wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej oraz fragmenty przedmiotów 
żelaznych.

Spośród odkrytych obiektów tylko jeden jednoznacznie interpretować można jako palenisko, 
siedem obiektów, ze względu na ich wymiary (szerokość 1,4 - 3 m, długość 2,6 - 4,8 m) interpretować 
można jako pozostałości domostw o bliższej nieokreślonej konstrukcji, pozostałe zaś pełniły zapewne 
funkcje obiektów gospodarczych, a także jam zasobowych lub odpadkowych.

Najbardziej niejasna jest funkcja trzech obiektów w postaci bruków - skupisk kamieni 
rozlokowanych mniej więcej w linii prostej i oddalonych od siebie o około 16 - 20 m. 

Na podstawie ceramiki naczyniowej osadę wstępnie datować można na XIII w. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ciechanowie.
Wyniki badań publikowane w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S. A. 
Badania nie będą kontynuowane.

SZCZEPKOWSKIE ŻALE, st. 2, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-58/8
ślady osadnictwa kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu•	
osada wczesnośredniowieczna (XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(„Ignis” Zakład Naukowo-Edytorski s. c.). Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. Przebadano 
powierzchnię 900 m2

.
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Stanowisko odkryto w 1998r., po odhumusowaniu terenu wykonanym w związku z budową 
gazociągu tranzytowego Płw. Jamał -Europa Zachodnia.

Stanowisko położone jest ok. 900 m na południowy zachód od wsi. Badaniami objęto 
powierzchnię około 9 arów w obrębie pasa terenu odhumusowanego w związku z prowadzoną budową 
gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia. Pod warstwą ziemi ornej zalegała warstwa 
czarnobrunatnego piasku o miąższości około 10 cm, w której znajdowały się fragmenty nowożytnej, 
średniowiecznej i starożytnej ceramiki naczyniowej, fragmenty przedmiotów żelaznych i krzemienie. 
Pod tą warstwą natrafiono na stropy 5 obiektów (w tym 4 jamy i 1 bruk kamienny) zagłębionych 
w piaszczyste podłoże na około 10 – 40 cm. Obiekty miały zarówno w przekroju poziomym jak 
i w przekroju pionowym zarys nieregularny. Największy z obiektów o wymiarach 1,3 x 2,5 m zawierał 
dwa fragmenty ceramiki naczyniowej kultury łużyckiej. Jeden z obiektów nie zawierał zabytków 
a w pozostałych trzech znaleziono wczesnośredniowieczną ceramikę naczyniową, która szczególnie 
licznie wystąpiła w obiekcie nr 2, gdzie też znaleziono fragmenty kości zwierzęcych, grudki polepy 
i węgla drzewnego oraz fragment przedmiotu żelaznego. Na podstawie ceramiki naczyniowej obiekty 
średniowieczne datować można wstępnie na XIII w.

Miejsce przechowywania materiałów i dokumentacji: Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Ciechanowie

Wyniki badań będą opublikowane w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S. A. 
Badania nie będą kontynuowane.

Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 - patrz: paleolit

Targonie, st. 5, gm. Regimin, woj. ciechanowskie, AZP 42-62/53 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81 - patrz: paleolit

Toczyłowo, st.7, gm. Grajewo, woj. łomżyńskie, AZP 26 – 80 - patrz: mezolit

TREPCZA, st. 2, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, AZP 112-78/84
grodzisko wczesnośredniowieczne (IX ? - XIII wiek)•	

Badania ratownicze, przeprowadzone w dniach od 28 maja do 30 października, przez mgr. Jerzego 
Ginalskiego (PSOZ w Krośnie, Muzeum Historyczne w Sanoku). Finansowane przez Komitet 
Badan Naukowych w Krośnie, Muzeum Historyczne w Sanoku. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 312,5 m².

Grodzisko w Trepczy, st. 2 położone jest na południowo-zachodnim skrawku Pogórza Dynowskiego 
i wraz z sąsiadującym drugim grodziskiem „Horodna” (st. l) oraz cmentarzyskiem kurhanowym (st. 
3), tworzy wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w paśmie zalesionych wzgórz na lewym 
brzegu Sanu. Grodzisko „Fajka”, usytuowane na szczycie wzgórza (430 m n.p.m.), około 140 m 
ponad dnem doliny, zajmuje obszar około 5 ha. Otoczone jest od zachodu, częściowo od południa 
i północy pięcioma liniami wałów, przy czym dookolny przebieg posiada tylko umocnienie samego 
majdanu. Od wschodu i południowego-wschodu naturalną obronę stanowiły bardzo strome zbocza 
i rozpadliny.

Badania tegoroczne, będące kontynuacją prac ratowniczych w latach 1996-1997, miały już 
charakter stacjonarny i koncentrowały się (tak jak w roku ubiegłym) w obrębie majdanu grodziska. 
W pierwszej kolejności dokończono eksplorację i dokumentację wykopu I, założonego w najwyższej, 
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południowej części majdanu, czyli w miejscu odkrycia dwóch obiektów sakralnych. Wykopaliska 
rozpoczęto od odsłonięcia kamiennych reliktów drewnianej XII-wiecznej cerkwi, które na okres 
zimy przysypano ziemią, zabezpieczając je uprzednio za pomocą folii oraz plastykowej siatki. Obiekt 
ten przetrwał praktycznie w stanie nienaruszonym - zachował swój prostokątny zarys z trójbocznie 
zamkniętą od wschodu apsydą. Po kolejnym wypreparowaniu kamiennych ław piaskowcowych 
stanowiących podbudowę świątyni (o wymiarach 11 x 5,5 m), przecięto je w dwóch miejscach 
niewielkim sondażem, celem wyjaśnienia sytuacji stratygraficznej - wzajemnej relacji cerkwi, 
późniejszej kaplicy i otaczających te obiekty grobów. Półmetrowej szerokości wykop sondażowy 
potwierdził wcześniejsze przypuszczenia o równoczasowym istnieniu starszego obiektu sakralnego 
i otaczającego go cmentarzyska. Po zniszczeniu cerkwi około połowy XIII wieku, cmentarz funkcjonował 
w dalszym ciągu, groby lokalizowano niejednokrotnie w bezpośrednim sąsiedztwie jej kamiennych 
podwalin. Często jamy grobowe wręcz wkopywano w ławy piaskowcowe, natomiast wnętrze świątyni 
pozostawiono generalnie wolne. Najpewniej w drugiej połowie XIII wieku wzniesiono na miejscu 
cerkwi drewnianą, mniejszą kaplicę (o wymiarach 8,5 x 5,6 m), z wyodrębnionym, prostokątnym 
prezbiterium, użytkując cmentarz w dalszym ciągu, być może nawet jeszcze w wieku XIV.

Celem tegorocznego sezonu badawczego było rozpoznanie sytuacji osadniczej na majdanie 
grodziska. Przecięto go więc na całej długości wykopem sondażowym (II) w kierunku na zachód od 
cerkwi, o szerokości 2,5 m wzdłuż osi północ-południe, pozostawiając w części północnej 5-metrowe, 
nie przekopane odcinki. Sytuacja stratygraficzna nie odbiegała od tej w rejonie świątyni. Pod cienką 
warstwą ściółki leśnej natrafiano na zwarte podłoże piaskowcowe, w którym bardzo słabo rysowały 
się jamy grobowe, czy inne obiekty. Udało się uchwycić północną i południową granicę cmentarzyska, 
które zajmowało jak się wydaje blisko 1/3 powierzchni ponadhektarowego majdanu.

Zadokumentowano kolejnych 35 pochówków, występujących w południowej części wykopu 
II - do chwili obecnej przebadano 105 grobów. Szkielety zachowały się w stanie na ogół złym, 
niejednokrotnie tylko kości czaszki i zęby. Powodem tego było bardzo płytkie zaleganie grobów 
oraz brak płyt piaskowcowych nad jamami. W przypadku kilku pochówków pod dużymi płytami 
kamiennymi szkielety znajdowały się w stanie prawie kompletnym, w grobach bez konstrukcji 
kamiennych - niejednokrotnie nie zachowały się wcale. Groby nie zawierały żadnych przedmiotów, 
kryły szczątki zarówno mężczyzn, kobiet jak i dzieci. O ile wokół cerkwi niemalże wszystkie 
pochówki były jednakowo zorientowane i oddalone od siebie, o tyle w miejscu sondażu nie były już tak 
regularne. Utrzymywały wprawdzie układ rzędowy i orientację wschód-zachód (z głową na zachód), 
ale odstępy między nimi były wyraźnie większe. Od strony południowo-zachodniej cmentarzyska 
zaobserwowano rodzaj podejścia do jego centralnej partii. Podejście to ułożono z dużych, płaskich 
kamieni piaskowcowych, wykorzystując częściowo także ich naturalny układ.

W środkowej części wykopu sondażowego (II), odsłonięto zarysy 10 niewielkich jam oraz 
nieregularnych skupisk kamieni otoczakowych i piaskowcowych. Jamy te, najpewniej o przeznaczeniu 
gospodarczym, zawierały niewielką ilość materiału zabytkowego, sięgając do głębokości 60-70 cm. 
Kilka z nich było zapewne jamami posłupowymi - pozostałościami bliżej nieokreślonych konstrukcji 
naziemnych. Skupiska kamieni otoczakowych i piaskowcowych okazały się być brukami ułożonymi 
nad jamami grobowymi.

Północna część sondażu była praktycznie pusta - nie zarejestrowano tu żadnych obiektów, 
podłoże piaskowcowe zalegało bardzo płytko, bezpośrednio pod cienką warstwą ściółki leśnej. 
Pomiędzy kamieniami naturalnego podłoża znajdowano pojedyncze fragmenty naczyń i kości 
zwierzęce, świadczące o tym, iż poziom ten musiał być odsłonięty i użytkowany jako naturalny bruk. 
W całym, liczącym 175 m², sondażu nie natrafiono na ślady zabudowy mieszkalnej, która musiała 
tu funkcjonować w postaci zrębowych budowli, po których jednak ślady zachowują się niezwykle 
rzadko. 

We wschodniej części majdanu grodziska, około 30 m na północ od reliktów cerkwi, 
zaobserwowano na jego powierzchni wyraźne wypłaszczenie, z którego w kilku miejscach sterczały 
kamienie piaskowcowe różnej wielkości. W miejscu tym założono następny wykop o powierzchni 
125 m² (wykop IV) celem wyjaśnienia nienaturalnej, jak się na wstępie wydawało, formy terenowej. 
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Po zdjęciu cienkiej warstwy humusu leśnego, na powierzchni wykopu zarysowały się zwarte struktury 
rumoszu piaskowcowego, bezsprzecznie ułożonego ręką ludzką. Kamienie te usypano bez zaprawy 
jako rodzaj fundamentu pod okazałą (?), drewnianą budowlę. W miejscach gdzie teren opadał było 
ich więcej, występowały tu w kilku warstwach, zaobserwowano wyraźną tendencję do utrzymania 
jednolitego poziomu w całej tej partii. Na obecnym etapie badań, całkowity zarys budowli jest 
dość trudny do odtworzenia, nie mówiąc już o określeniu jej przeznaczenia. Niemniej jednak już 
teraz widoczny jest od strony wschodniej rodzaj wejścia ze starannie ułożonym progiem. W części 
zachodniej kamienie układają się natomiast w wielobok (ośmiobok), we wnętrzu którego znajdują się 
resztki pieca (?). Wydaje się, że od północy przylega tutaj jeszcze jedno pomieszczenie, od południa 
natrafiono zaś na ślady jam posłupowych, mających wyraźny związek z opisywanym założeniem.

W wyniku tegorocznych badań pozyskano niezwykle interesujący, różnorodny i liczny materiał 
zabytkowy pochodzący generalnie z ostatnich faz wczesnego średniowiecza - od XII do połowy XIII 
wieku. Wydobyto następujący inwentarz zabytków ruchomych: 707 fragmentów naczyń (w tym 1 
fragment naczynia grafitowego), kości ludzkie (fragmenty szkieletów – 35 grobów), kości zwierzęce, 
49 gwoździ żelaznych, 39 przedmiotów żelaznych (w tym: 4 „raczki”, l wędzidło, 2 kółka, 1 klin), 
9 przedmiotów brązowych (w tym: 3 tulejki, l szydło/?/, 2 sztabki), 5 „placków” brązu cynowego, 
10 ozdób brązowych (w tym: l fragment dzwoneczka z brązu cynowego, l kabłączek z powrotnym 
zwojem), 14 przedmiotów ołowianych, l fragment grzywny /?/ srebrnej, 1 owalny „placek” srebrny, 
3 ozdoby złote (półksiężycowate blaszki - nimby /?/ od „ikonek”), 3 ozdoby srebrne (w tym: l 
fragment kolczyka ze złotą aplikacją), 7 pierścieni brązowych (w tym: l ze szklanym, podwójnym 
oczkiem), l fragment pierścienia srebrnego zdobionego techniką niello, 4 sprzączki brązowe (w tym: 
l srebrzona z żelaznym kolcem, l lirowata z brązowym kolcem), 2 pieczęcie ołowiane, l fragment 
złoconego diademu (z przedstawieniem inkrustowanego lub emaliowanego lwa), l brązowa „ikonka” 
z przedstawieniem Archanioła, l ołowiana matryca do wyrobu enkolpionów (kubooktoedryczny 
pacior), 2 krzyżyki-relikwiarze brązowe (l miniaturowy - awers i rewers, l kompletny zdobiony emalią 
?), l brązowy krzyżyk „jerozolimski”, 6 monet (w tym: l denar XI/XII, l trojak Zygmunta III /1621/, l 
szeląg ryski, 2 szelągi J. Kazimierza), 11 żelaznych grotów strzał, 7 żelaznych grotów bełtów, l grocik 
brązowy, l siekierka brązowa z podniesionymi brzegami, l dłuto brązowe z tulejką, 6 noży żelaznych 
(w tym: l z fragmentem drewnianej rękojeści, l z fragmentami brązowej taśmy na jelcu), 3 ostrogi 
żelazne „wielkomorawskie” (w tym: l z zaczepami do wnętrza, l z zaczepami przekłutymi), 2 ostrogi 
żelazne (w tym: l kompletna z płytką pod bodźcem), 2 wyroby krzemienne (l odłupek, l narzędzie), 3 
fragmenty naczynia szklanego, polepa, żużel.

Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie dwóch ołowianych pieczęci książęcych, z których jedna 
była doskonale zachowana i udało się ją precyzyjnie przyporządkować konkretnemu władcy.

Ten niezwykle rzadki wyznacznik chronologiczny potwierdził znakomicie, że w końcu XII 
wieku musiał istnieć w tym miejscu znaczący ośrodek grodowo-miejski (pieczęć należała do 
wielkiego księcia nowogrodzkiego i kijowskiego Ruryka Rościsławicza - 1171-1172). Tym samym 
znalazły się konkretne podstawy do datowania odkrytych reliktów drewnianej cerkwi na okres co 
najmniej XII wieku. Niezwykle spektakularnym odkryciem było znalezienie fragmentu pozłacanego 
diademu książęcego - wyrobu najprawdopodobniej bizantyjskiego, ołowianej matrycy do produkcji 
enkolpionów oraz całej serii przedmiotów kultu i ozdób z brązu, srebra a nawet złota.

Wydobyto również kolejne zabytki (3 ostrogi) potwierdzające związki terenów nadsańskich 
z obszarami Państwa Wielkomorawskiego w końcu IX i na początku X wieku. Znaleziska natomiast 
takich wyrobów brązowych, jak: rękojeść sztyletu, siekierka z podniesionymi brzegami, dłuto 
z tulejką, grocik strzały, dowodzą, iż stanowisko to zasiedlone zostało już we wczesnej epoce brązu. 
Następny sezon badawczy będzie miał na celu zbadanie wałów grodziska i określenie ewentualnych 
faz ich powstania.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Historycznym w Sanoku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych” i „Acta 

Archaeologica Carpathica”.
Badania będą kontynuowane.
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TRZCIN, st. l, gm. Grodziczno, woj. toruńskie
grodzisko średniowieczne z dwóch faz: X - XI wiek i XII -XIII wiek•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. hab. Wojciecha Chudziaka, mgr. mgr. Jacka 
Bojarskiego, Marcina Weinkaufa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii 
i Etnologii Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych). Prace badawcze realizowano 
w ramach grantu wewnętrznego UMK w Toruniu.

Badania weryfikacyjno-sondażowe ukierunkowane były na rozpoznanie stratygrafii oraz 
określenie chronologii obiektu.

Grodzisko położone jest na cyplowato ukształtowanym wschodnim krańcu płaskiego pagórka, 
ograniczonego od zachodu szeroką podmokłą równiną, natomiast od wschodu głęboką doliną rzeki 
Wel. Forma grodziska dobrze czytelna, jego całkowita powierzchnia liczona wraz z wałami wynosi 
niecałe 0,25 ha. Wał pierścieniowaty otacza niewielki majdan o powierzchni około 2 arów. Szerokość 
wału na całym obwodzie wynosi około 15 m, | wysokość od strony zachodniej 5,5 m, natomiast od 
strony wschodniej stok wału łączy się ze stokiem doliny. Na północny wschód od grodziska znajduje 
się ziemny bastion oddzielony od właściwej formy grodziska obniżeniem. Wymiary jego wynoszą 
około 30 x 40 m. Majdan w kształcie półowalu składa się z dwóch części, o podobnej wielkości ale 
położonych na różnych poziomach.

W ramach prac wytyczono dwa wykopy sondażowe: wykop 1/98 o wymiarach l x 5 m w części 
zachodniej oraz 2/98 o wymiarach l x 4 m w części północno-wschodniej; oba w miejscu styku 
wału z majdanem. W najbliższym otoczeniu grodziska przeprowadzono badania powierzchniowe, 
potwierdzające istnienie na zachód od obiektu osady podgrodowej (st. 5).

W trakcie prac badawczych odsłonięto pozostałości zabudowy mieszkalnej grodu w formie 
związanych z wałem, zagłębionych w ziemi jam, nieckowatych w przekroju. Niestety nie natrafiono 
na żadne ślady świadczące o rodzaju tej zabudowy, konstrukcji i pełnionej funkcji. Być może należy 
się liczyć z koncepcją nie do końca zrealizowaną. Niewykluczone jednak, że gród pełnił funkcję 
głównie schronieniową. Stosunkowo duża powierzchnia wałów i niewielki majdan świadczyć mogą 
o wybitnie obronnym charakterze tego miejsca, dodatkowym elementem wzmacniającym obronność 
grodu był bastion ziemny. Funkcję tego ostatniego wiązać należy zapewne ze strzeżeniem przeprawy 
przez Wel. Prawdopodobnie gród pobudowany został w miejscu, gdzie wcześniej (być może w okresie 
plemiennym) istniała osada otwarta. Zniszczenie lub opuszczenie grodu mogło nastąpić w rezultacie 
dobrze udokumentowanych historycznie walk z Prusami na początku XIII wieku.

Na zbiór ceramiki naczyniowej pozyskanej z sondaży składają się głównie ułamki naczyń 
wczesnośredniowiecznych (25 fragmentów). Niewielka część tego zespołu została znaleziona 
w wypełnisku odkrytych obiektów. Ponadto w sondażu 2/98 odkryto l fragment ceramiki stalowo-
szarej datowanej na okres późnego średniowiecza.

Chronologię grodziska w Trzcinie ustalono na X - XII/XIII w. Nie jest jednak pewne, czy na cały 
ten okres przypadało funkcjonowanie grodu. Najstarszy typologicznie materiał zabytkowy pochodzić 
może z pobliskiej osady, na powierzchni, której stwierdzono materiał ceramiczny z X-XI wieku. 
W północnej części obiektu odkryto natomiast fragmenty naczyń z XII-XIII wieku oraz z okresu 
późnego średniowiecza.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Olsztynie, Instytucie Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania nie będą kontynuowane.

TRZCINICA, st. 26, gm. Jasło, woj. krośnieńskie
wczesne średniowiecze•	

Badania ratownicze przeprowadzone w 1998 roku, przez mgr. Jana Gancarskiego (Muzeum 
Historyczne – Pałac w Dukli), w dniach od 18 do 31 sierpnia. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań.

Przebadano powierzchnię 235 m.
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Badania ratownicze przeprowadzone w 1998 roku były pierwszymi pracami wykopaliskowymi na 
tym stanowisku. Założono 1 wykop o wymiarach 50 x 5 m. W wykopie bezpośrednio pod poziomem 
ziemi ornej, na gł. 25 cm natrafiono na resztki warstwy kulturowej. Poziom calca ukazał się na 
głębokości 35 – 45 cm. Odkryto łącznie 6 obiektów: owalny obiekt pierścieniowaty (prawdopodobnie 
jama po wykrocie), wkop współczesny, przydenne resztki chaty i towarzyszącej jej jamy (fragment 
drugiej chaty?), dwie małe jamy zasobowe.

W wypełnisku chaty oraz w resztkach warstwy kulturowej znaleziono sporą ilość zabytków. 
Ogółem wydobyto ok. 1100 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych (w tym zdobionych 
liniami falistymi, żłobkami, dołkami), bryłki polepy, kilka fragmentów przedmiotów żelaznych 
(w tym dwie „podkówki”), 12 wyrobów krzemiennych z radiolarytów i rogowców (prawdopodobnie 
na złożu wtórnym).

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowe w Krośnie.
Badania nie będą kontynuowane.

Trzemeszno, zespół poklasztorny kanoników regularnych, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 49-36/- 
- patrz: późne średniowiecze

WANDYNOWO, st. 10, gm. Bytoń, woj. włocławskie
cmentarzysko wczesnośredniowieczne•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 sierpnia do 17 września, 
przez mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, Arkadiusza Horonziaka i Marcina Lewandowskiego 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, PSOZ). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 400 m².

Stanowisko zostało odkryte jesienią 1997 roku. Właściciel pola w trakcie prac rolniczych natrafił 
na kości ludzkie i powiadomił o tym fakcie Państwową Służbę Ochrony Zabytków.

Do badań wytypowano najbardziej zagrożony, położony najniżej teren tuż przy wzmiankowanej 
wcześniej drodze asfaltowej. Zdecydowano, że przebadana zostanie powierzchnia 4 arów w ramach 
jednego kwadratowego wykopu o wymiarach 20 x 20 m.

Już w warstwie ornej znajdowano kości ludzkie i nieliczne ułamki naczyń glinianych. 
Wyeksplorowano także 2 monety: Zygmunta III Wazy i solid Jana Kazimierza. Po usunięciu powyższych 
warstw w calcu ukazały się jamy grobowe. Zarejestrowano i wyeksplorowano 27 pochówków oraz 
jedno skupisko kości, które nie były ułożone w porządku anatomicznym, „ossuarium”. 

Groby koncentrowały się w południowo-zachodniej części wykopu, a więc w arze IV. Zaledwie 
jeden grób (nr 21) znajdował się w arze III zaś kilka zajmowało południową część ara I. Wszystkie 
jamy grobowe zlokalizowane były na linii wschód - zachód, z głowami skierowanymi na zachód. 
Tylko w jednym przypadku w grobie nr 5 głowa skierowana była na wschód. Większość pochówków 
była wyposażona. Przeważały tutaj noże żelazne, choć odkryto także kabłączki skroniowe, osełkę, 
krzesiwa żelazne, klamerkę czy żelazny grocik strzały. Sporadycznie pojawiały się fragmenty naczyń 
glinianych, chyba wszystkie na wtórnym złożu.

Wszystkie zabytki zostały przekazane do konserwacji, po której zostaną poddane dalszej dokładnej 
analizie formalnej, typologicznej i technologicznej. Jednak już teraz można stwierdzić, że należy je 
datować na okres wczesnośredniowieczny na XII-XIII w.

Na bieżąco wykonana została analiza szczątków kostnych.
Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, s. 218-

228.
Postulujemy dalsze badania zagrożonego stanowiska.
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Wąsowo, stan. 29, gm. Kuślin, woj. poznańskie, AZP 53-21/69 - patrz: mezolit

Wieliczka, st. 95, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58/14 - patrz: neolit

Wieliczka-Rożnowa, st. 13, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/13 - patrz: neolit

Wierzbowa, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4 - patrz: wczesna epoka żelaza

Wojnicz, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/20 - patrz: wczesna epoka żelaza

WOLIN, Wzgórze Wisielców, st. 10, wykop 3, gm. loco, woj. szczecińskie, AZP 22-06/74
osada wczesnośredniowieczna•	

Archeologiczne badania wykopaliskowe w Wolinie na stan. 10 usytuowanym na południowym 
stoku Wzgórza Wisielców od strony rzeki Dziwny, były prowadzone w latach 1996-98 przez 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Pracownia Archeologiczna w Wolinie 
oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie pod kierownictwem prof. dr hab. Władysława Filipowiaka. 
Początkowo celem powyższych badań było rozpoznanie funkcji tego stanowiska. W roku 1996 
badania ograniczyły się wyłącznie do założenia czterech wykopów o charakterze sondażowym 
usytuowanych w jednej osi prostopadle do linii brzegowej rzeki. W sumie założono cztery sondaże, 
trzy o długości 10 i szerokości l m oraz jeden o długości 5 m i szerokości 1 m. Przeprowadzone w ten 
sposób badania pozwoliły rozpoznać stratygrafię stanowiska na długości 46 m, tak pod względem 
kulturowym jak i geomorfologicznym. Ze względu na bardzo małą szerokość sondaży, eksplorację 
prowadzono warstwami niwelacyjnymi. Niestety ze względu na ogromne problemy z odwodnieniem 
nie możliwe było kontynuowanie badań na sondażu położonym najbliżej koryta rzeki (wykop nr 2). 
Na najniższym poziomie osadniczym (oznaczonym jako warstwa niwelacyjna VI) w obrębie wykopu 
nr l i 3 zarejestrowano pozostałości konstrukcji drewnianych: najprawdopodobniej budynku (sondaż 
l) oraz, co wykazały późniejsze badania, doskonale zachowanych umocnień nabrzeża portowego 
(sondaż 3). Charakter konstrukcji umocnień nabrzeża, a następnie odkrycie w ich obrębie wraku łodzi 
Wolin 8 spowodowało przeprowadzenie w latach następnych regularnych badań wykopaliskowych 
na tym |stanowisku, prowadzonych już jednak warstwami naturalnymi. Sondaż nr 3 poszerzono 
rozmiarach wykop o rozmiarach 5 na 7 m (rok 1997). a następnie o kolejny wykop o wymiarach 
5 na 6 m (rok 1998). Podczas badań wykopaliskowych na wykopie 3 oprócz stratygrafii pionowej, 
w warstwie VI zastosowano także dodatkowo metodę stratygrafii poziomej. Wiązało się to z hipotezą, 
iż w jej obrębie mamy do czynienia z kilkoma fazami rozbudowy umocnień nabrzeża portowego 
odpowiadającymi poszczególnym cyklom osadniczym na tym stanowisku. W ten sposób w obrębie 
warstwy VI wydzielono 5 stref (oznaczonych kolejno jako strefa A, B, C, D i E) obejmujące obszary 
pomiędzy kolejnymi szeregami ścianek plecionkowych idąc od strony stoku wzgórza w kierunku 
brzegu rzeki.

Opis warstw i obiektów:
Warstwy I i II były warstwami o charakterze geomorfologicznym pozbawionymi śladów 

osadnictwa.
Warstwę III w profilu zachodnim z roku 1997 wyznaczają poziomy 4, 5, 6 i 7. W poszerzonej w tym 

roku części wykopu 3 zasadniczy element warstwy III stanowi poziom 5, którego wypełniskiem jest 
czarny piasek. W spągu warstwy III występują obiekty gliniane z domieszką żółtego piasku, oznaczone 
na profilu zachodnim z roku I997jako poziom 7. Pod gliną warstwy III występuje na całej powierzchni 
wykopu warstwa spalenizny oznaczona jako poziom 8, wyznaczająca początek warstwy IV.



211

Warstwę IV stanowią: poziom 8 (warstwa spalenizny) i poziom 9 (czarny piasek z domieszką 
iłu). W warstwie tej wystąpiły wierzchołki 13 kołków drewnianych. Osiem z nich stanowi układ 
będący kontynuacją ścianki plecionkowej wydatowanej dendrochronologicznie w roku ubiegłym na 
lata 959-960.

Warstwę V na profilu zachodnim z roku 1997 stanowią poziomy 12, 13 i 14. Zasadniczy jej poziom 
wyróżniony na całej powierzchni wykopu stanowi poziom 13, o ciemnobrązowym zabarwieniu. 
Wypełnisko jego to próchnica z domieszką mierzwy i torfu. Miejscami w spągu warstwy wystąpiły 
bardzo cienkie nawarstwienia żółtego piasku (zaznaczone na rzucie poziomym warstwy). W warstwie 
V wystąpiły wierzchołki 50 kołków drewnianych, z Których 14 stanowi kontynuację ścianki 
plecionkowej zarejestrowanej podczas badań ubiegłorocznych i wydatowanej dendrochronołogicznie 
na lata 959 i 960. Niwelacje kołków oraz ich średnicę zaznaczono na rzucie poziomym warstwy.

Warstwa VI:
strefa B
Strefa ta obejmuje obszar pomiędzy profilem północnym wykopu a ścianką plecionkową wchodzącą 

w profil północny wykopu. Ścianka ta jest kontynuacją ścianki wydatowanej w roku ubiegłym na lata 
959 i 960. Ścianka ta jest gęsto zaplatana wokół 11 pochylonych lekko w kierunku wody dębowych 
palików (dranic), z których 6 to podwójne dranice. Tak więc w sumie badany w tym roku odcinek ścianki 
plecionkowej powstał w oparciu o konstrukcję 17 dranic. Ścianka przy 6 dranicy jest wzmocniona 
dodatkowo okrąglakiem wbitym tuż za plecionką od strony profilu północnego. W obrębie tej strefy 
wystąpiły także dwa wolno stojące pale (okrąglaki) raczej niezwiązane bezpośrednio ze ścianą 
plecionkową. W wypełnisku warstwy nad poziomem szarego piasku rzecznego brak faszyny, która 
jest charakterystyczna dla umocnienia nabrzeża w strefie C.

strefa C
Strefa ta obejmuje obszar pomiędzy ściankami plecionkowymi strefy B oraz kolejną ścianką 

plecionkową, biegnącą również łukiem równolegle do ścianki strefy B. Ścianka strefy C podobnie 
jak ścianka strefy B wpada w profil północny wykopu. Ścianka jest pochylona w kierunku wody. 
Ścianka strefy C jest połączona węzłem z kolejną, ścianką plecionkową biegnącą do niej prostopadle 
i wchodzącą w profil zachodni wykopu, zbudowaną z trzech okrąglaków. Ścianka strefy C zbudowana 
jest z okrąglaków za wyjątkiem dwóch dranic w działce j w tym jednej w węźle łączącym to ściankę 
ze ścianką wspomnianą powyżej. Jest ona także wzmocniona dodatkową elementami wraku łodzi 
Wolin 8, który rozebrany na części został wykorzystany do wzmocnienia ścianki plecionkowej 
nabrzeża. Elementy wraku, głównie części poszycia burt łodzi zostały dodatkowo zaklinowane na 
ściance okrąglakami.

Elementy łodzi oprócz tych wspierających ściankę plecionkową wystąpiły także na cienkiej 
warstwie mierzwy zalegającej tuż nad faszyną umacniającą spąg warstwy VI. Podstawowy element 
wypełniska warstwy stanowi torf z mierzwą, ścinkami drewna, ości rybich oraz jednego obiektu z dużą 
ilością węgielków. W całym wypełnisku warstwy, podobnie jak w strefie B, występuje bardzo duża 
ilość masowych materiałów zabytkowych w postaci fragmentów naczyń ceramicznych oraz kości 
zwierzęcych. Spąg warstwy w tej strefie jest umocniony bardzo starannie i gęsto ułożoną faszyną, 
która zalega tuż nad warstwą szarego piasku rzecznego. Tuż nad faszyną zalega bardzo cienka około 
3 cm miąższości warstwa mierzwy.

strefa D
Strefa ta obejmuje obszar rozgraniczony z jednej strony ścianką plecionkową strefy C 

z drugiej natomiast dwoma równoległymi ściankami plecionkowymi biegnącymi tuż przy profilu 
południowym wykopu- Pierwsza z tych ścianek biegnie od wschodu (zarejestrowano ją również 
w wykopie ubiegłorocznym jako najdalej wysuniętą w kierunku wody). Kończy się ona natomiast 
w działce n i nie dochodzi do profilu zachodniego. Jest ona zbudowana z 14 cienkich okrąglaków 
rozmieszczonych w mniej więcej równych odstępach. W dwóch wypadkach w działce n są po dwa 
kołki razem. Plecionka wokół nich jest bardzo cienka i słabo zachowana, podobnie jak kolejna 
równoległa do niej ścianka plecionkowa biegnąca tuż przy samym profilu południowym wykopu. 
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Pierwotnie była ona zbudowana w oparciu o 15 cienkich kołków (okrąglaków), z których dwa się 
nie zachowały. Sama plecionka jest cienka, słaba i źle zachowana. Na dnie strefy na samych piasku 
rzecznym brak umocnienia w postaci faszyny jakie wystąpiło w strefie C.

Materiał zabytkowy:
Ceramika :
W wyniku badań na tym stanowisku zarejestrowano łącznie 15163 fragmenty naczyń ceramicznych, 

które wraz z materiałami faunistycznymi stanowią najliczniejszą kategorię zabytków.
Ceramikę zarejestrowano w obrębie wszystkich czterech wykopów.
W wykopie nr l, który miał charakter sondażowy wyróżniono sześć poziomów niwelacyjnych, 

z których dwa pierwsze to warstwy geomorfologiczne pozbawione całkowicie materiału zabytkowego. 
W kolejnych warstwach III-VI zanotowano łącznie 2065 fragmentów wczesnośredniowiecznych 
naczyń ceramicznych, w tym 204 fragmenty wylewów, 1774 fragmenty brzuśców naczyń oraz 
87 fragmentów części dennych. Najniższy poziom niwelacyjny (VI) jest reprezentowany przez 
558 fragmentów naczyń ceramicznych, wśród których nieznaczną przewagę posiada ceramika 
wykonana w technice częściowego obtaczania górą występująca razem z naczyniami wykonanymi 
w technice całkowitego obtaczania. Łącznie w warstwie tej wyróżniono 88 fragmentów wylewów, 
445 fragmentów brzuśców oraz 25 fragmentów części dennych. Pod względem typologicznym 
najliczniejszą grupę stanowią naczynia typu Menkendorf - 48 % (42 wylewy) oraz naczynia typu 
Fresendorf- 17 % (15 wylewów). Grupę naczyń częściowo obtaczanych górą uzupełnia l wylew 
naczynia typu Feldberg. W grupie naczyń całkowicie obtaczanych najliczniejsze są formy naczyń 
typu Vipperow - 16 % (14 wylewów). Grupę tą uzupełniają 2 wylewy naczynia typu Teterow, l 
wylew naczynia z cylindryczną szyjką typu K oraz l wylew naczynia o brzegach zagiętych do 
wewnątrz typu Bobzin. W warstwie tej wystąpiło także 8 wylewów zbyt drobnych, co uniemożliwiło 
ich precyzyjną analizę typologiczną. Diametralnie inaczej przedstawia się sytuacja w warstwie V, 
w której zdecydowanie dominuje ceramika całkowicie obtaczana, przy zaledwie śladowym udziale 
naczyń częściowo obtaczanych górą. W warstwie tej zanotowano łącznie 461 fragmentów naczyń, 
w tym 51 fragmentów wylewów, 375 fragmentów brzuśców oraz 35 fragmentów części dennych. 
Pod względem typologicznym zdecydowanie dominują formy naczyń typu Vipperow - 24 wylewy, 
przy znacznym udziale ceramiki typu Teterow - 17 wylewów. Zespół ten uzupełniają formy naczyń 
typu K. - 7 wylewów, typu Weisdin - l wylew oraz jedno naczynie częściowo obtaczane górą typu 
Menkendorf. Jednego drobnego fragmentu wylewu nie poddano klasyfikacji. Ceramika w kolejnej 
warstwie IV jest reprezentowana już wyłącznie przez naczynia całkowicie obtaczane. W warstwie 
tej wystąpiło łącznie 53 fragmenty wylewów, 728 fragmentów brzuśców oraz 21 fragmentów części 
dennych. Typologicznie najliczniej są reprezentowane również formy naczyń typu Vipperow - 42 
wylewy, którym towarzyszą naczynia typu Teterow – 8 wylewów oraz typu K - 2 wylewy. Jednego 
drobnego fragmentu naczynia nie poddano klasyfikacji.

W warstwie III zarejestrowano 244 fragmenty naczyń, w całości wykonanych w technice 
całkowitego obtaczania. W grupie tej wystąpiło 12 fragmentów wylewów, 226 fragmentów brzuśców 
oraz 6 fragmentów części dennych. Pod względem typologicznym również i w tej warstwie dominują 
formy naczyń typu Vipperow - 8 wylewów, które występują wraz z ceramiką typu Teterow - 3 
wylewy oraz typu K - l wylew. W warstwach I i II będących warstwami geomorfologicznymi nie 
zarejestrowano materiałów zabytkowych.

W wykopie 4, na którym również wydzielono sześć poziomów niwelacyjnych, z których dwa 
pierwsze stanowiły wyłącznie poziomy geomorfologiczne pozbawione materiału zabytkowego, 
zarejestrowano łącznie 1618 fragmentów wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, w tym 
159 wylewów, 1375 fragmentów brzuśców oraz 84 fragmenty den. W obrębie najniższego poziomu 
niwelacyjnego, w którym wystąpiło 171 fragmentów naczyń, w tym 15 fragmentów wylewów, 
150 fragmentów brzuśców oraz 6 fragmentów den, nieznaczną przewagę ilościową posiada 
ceramika wykonana w technice częściowego obtaczania, która występuje łącznie z naczyniami 
całkowicie obtaczanymi. Pod względem typologicznym w warstwie tej wyróżniono formy naczyń 
typu Menkendorf - 5 wylewów, typu Fresendorf - 2 wylewy oraz 5 fragmentów wylewów naczyń 
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całkowicie obtaczanych typu Vipperow. Równie niewielka ilość ceramiki wystąpiła w warstwie V, 
w której zanotowano łącznie 228 fragmentów naczyń, w tym 22 wylewy, 193 fragmenty brzuśców 
oraz 13 fragmentów den. Dominującym w niej składnikiem są naczynia całkowicie obtaczane, 
reprezentowane przez formy typu Vipperow - 14 wylewów oraz typu Teterow -l wylew. Wśród naczyń 
częściowo obtaczanych górą wystąpiły formy typu Menkendorf - 4 wylewy oraz typu Fresendorf - 
2 wylewy. Jeden drobny fragment wylewu nie poddano klasyfikacji typologicznej. Najliczniejszy 
materiał ceramiczny w wykopie 4 zarejestrowano w warstwie. IV, w której wystąpiło łącznie 947 
fragmentów naczyń, w tym 98 fragmentów wylewów, 791 fragmentów brzuśców oraz 58 fragmentów 
części dennych. Również w tej warstwie zdecydowanie dominującym czynnikiem są naczynia 
wykonane w technice całkowitego obtaczania, którym towarzyszy ceramika częściowo obtaczana 
górą. Pod względem typologicznym dominują formy naczyń typu Vipperow - 45 wylewów oraz typu 
Teterow - 29 wylewów. W mniejszym udziale wystąpiły naczynia z cylindryczną szyjką typu K - 8 
wylewów i typu Weisdin - 2 wylewy. Wśród naczyń częściowo obtaczanych górą wystąpiły formy typu 
Menkendorf - 6 wylewów oraz typu Fresendorf - 4 wylewy. Czterech drobnych fragmentów wylewów 
nie poddano klasyfikacji typologicznej. Również niewielka ilość ceramiki wystąpiła w warstwie III, 
w której zanotowano łącznie 272 fragmenty naczyń, w tym 24 wylewy, 241 fragmentów brzuśców 
oraz 7 fragmentów den. Naczynia w tej warstwie są reprezentowane wyłącznie przez formy wykonane 
w technice całkowitego obtaczania, wśród których dominują naczynia typu Teterow - 9 wylewów 
oraz typu Vipperow - 8 wylewów. Zespół ten uzupełnia l wylew naczynia typu K oraz 6 drobnych 
fragmentów wylewów, których nie poddano klasyfikacji.

W wykopie 4 wystąpiło również 128 fragmentów naczyń o bardzo wysokim standardzie 
technicznym znacznie przewyższającym typową ceramikę wczesnośredniowieczną, tak że można ją 
wręcz nazwać „porcelaną” wśród naczyń wczesnośredniowiecznych. Ceramika ta jest reprezentowana 
przez cienkościenne naczynia wykonane w technice całkowitego obtaczania i charakterystycznej 
kremowej barwie pokrywającej tak zewnętrzne jak i wewnętrzne ścianki naczyń. Warto zaznaczyć, 
iż jak dotychczas nie posiadamy analogii dla tej ceramiki tak w obrębie wczesnośredniowiecznych 
stanowisk w Wolinie jak i na Pomorzu Zachodnim. Nie przyniosły również rezultatu próby znalezienia 
analogii dla tej ceramiki w południowej Szwecji oraz w północnych Niemczech. W wykopie 4 
wystąpiły w sumie pozostałości najprawdopodobniej ośmiu naczyń: 3 typu Teterow i 5 typu Vipperow. 
Zasadniczym wątkiem zdobniczym wszystkich tych naczyń są dookolne ryte żłobki pokrywające 
powierzchnię od mniej więcej jednej trzeciej wysokości naczynia, aż do nasady szyjki lub załomu 
brzuśca. W przypadku naczyń typu Teterow strefa tuż poniżej nasady szyjki jest rozdzielona od strefy 
zdobionej dookolnymi żłobkami w jednym przypadku drobnymi i nachodzącymi na siebie liniami 
falistymi, w drugim natomiast ukośnymi nacinanymi żłobkami. W przypadku trzeciego naczynia 
typu Teterow dookolne żłobki występują aż do największej wydętości brzuśca, na której to znajduje 
się ornament w postaci układu nachodzących na siebie drobnych linii falistych. W górnej strefie tego 
naczynia pomiędzy największą wydętością brzuśca a nasadą szyjki znajduje się tylko jeden ornament 
pośrodku niej w postaci nacięć tworzących bruzdy w kształcie półksiężyca. Wśród form naczyń typu 
Vipperow szczególną uwagę zwracają naczynia, w których obszar pomiędzy największą wydętością 
brzuśca a odgięciem wylewu jest zdobiony ornamentem szerokich nacinanych grzebykiem zygzaków 
charakterystycznych raczej dla ceramiki menkendorfskiej. W przypadku lepiej zachowanego naczynia 
ornament ten jest oddzielony od zalegającej poniżej niego strefy dookolnych żłobków linią krótkich 
nacięć tworzących bruzdy w kształcie półksiężyca. Układ wątków ornamentacyjnych w postaci 
krótkich ukośnych nacięć tworzących bruzdy w kształcie półksiężyca i zalegających pod nimi 
nieregularnych nachodzących na siebie linii falistych, które oddzielają odgięcie krawędzi wylewu 
od strefy zdobionej dookolnymi żłobkami jest charakterystyczne także dla dwóch kolejnych naczyń 
z omawianej grupy. Niestety nie udało się dopasować do powyższych typów form zachowanych 
części dennych naczyń wykonanych w powyższej technologii. Dna tych naczyń posiadają średnicę 
-7 i 8 cm i we wszystkich przypadkach są to formy, które pod względem kształtu możemy zaliczyć 
do grupy I:b:1 wg. Łosiński 7 Rogosz (Łosiński & Rogosz 1986:48).

Wykopu 3. Najmłodszy zarejestrowany na stan. 10 poziom osadniczy, oznaczony na wykopie 3 
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jako warstwa III dostarczył w sumie 2032 fragmenty naczyń ceramicznych, w tym 208 fragmentów 
wylewów, 1770 fragmentów części brzuśców oraz 54 fragmenty części dennych. Pod względem 
techniki wykonania naczyń zdecydowanie dominuje w tej warstwie ceramika całkowicie obtaczana, 
która stanowi aż 96 %. Natomiast pozostałości naczyń wykonanych w technice częściowego obtaczania 
stanowiły zaledwie 4 %. Ze względu na bardzo duże rozdrobnienie wylewów analizie jakościowo-
ilościowej poddano zaledwie 130 z 208 zarejestrowanych wylewów. Dwa podstawowe komponenty 
w strukturze naczyń tej warstwy stanowiła ceramika typu Vipperow- 61 % (79 wylewów) oraz typu 
Teterow - 26 % (34 wylewy). Pozostałe formy naczyń były reprezentowane zaledwie w ilości śladowej: 
naczynia typu Weisdin - 2 % (3 wylewy), typu K - 2 % (3 wylewy), typu Warder - 2 % (3 wylewy) 
oraz typu Bobzin również 2 % (3 wylewy). Ceramika częściowo obtaczana była reprezentowana 
wyłącznie przez naczynia typu Menkendorf, których udział wyniósł prawie 4 % (5 wylewów).

W warstwie IV zanotowano łącznie 2078 fragmentów naczyń ceramicznych, w tym 278 
fragmentów wylewów, 1741 fragmentów części brzuśców oraz 59 fragmentów części dennych 
naczyń. Wśród wylewów stan zachowania 220 fragmentów pozwolił na ich analizę jakościowo-
ilościową. Trzy podstawowe elementy zespołu stanowiły tu naczynia całkowicie obtaczane typu 
Vipperow - 56 % (122 wylewy), typu Teterow - 22 % (49 wylewów) oraz naczynia częściowo 
obtaczane typu Menkendorf – 7 % (16 wylewów). Zespół ten uzupełniały formy naczyń całkowicie 
obtaczanych typu Bobzin - 5 % (11 wylewów), typu Warder - 4 % (9 wylewów), typu K - prawie 4 
% (8 wylewów), Weisdin - około 1,5 % (3 wylewy) oraz około l % (2 wylewy) naczyń częściowo 
obtaczanych typu Fresendorf. W materiale ceramicznym wystąpił także l fragment pokrywy należący 
najprawdopodobniej do naczynia typu Bobzin.

W warstwie V zanotowano łącznie 1506 fragmentów naczyń ceramicznych, w tym 221 fragmentów 
wylewów, 1217 fragmentów części brzuśców oraz 68 fragmentów części dennych. Pod względem 
techniki produkcji naczyń zdecydowanie przeważają naczynia wykonane w technice całkowitego 
obtaczania, przy znacznie mniejszym udziale naczyń częściowo obtaczanych. Z powyższej grupy 
wylewów naczyń klasyfikacji poddano 178 wylewów, 43 wylewów nie sklasyfikowano ze względu 
na ich fragmentaryczny stan zachowania. Pod względem ilościowym zdecydowanie dominują 
naczynia typu Vipperow, które stanowią 51 % zespołu (91 wylewów). Na drugim miejscu jednakże 
przy znacznie mniejszym udziale wystąpiły naczynia częściowo obtaczane typu Menkendorf - 16,3 
% (29 wylewów). Ceramika częściowo obtaczana była jeszcze reprezentowana przez naczynia typu 
Fresendorf- 4,5 % (8 wylewów) oraz typu Woldegk - 0,5 % (l wylew). Pozostałe składniki zespołu 
to naczynia całkowicie obtaczane typu Teterow - 13,5 % (24 wylewy), typu K - 2,8 % (5 wylewów), 
typu Weisdin - 2,2 % (4 wylewy), typu Warder - 2,2 % (4 wylewy) oraz naczyń typu Kowall - 0,5 % 
(l wylew). W powyższej grupie naczyń całkowicie obtaczanych wystąpiły także formy o brzegach 
zagiętych do wewnątrz - forma AII:3a1 wg. D. Selling (Selling 1955)- 9 wylewów, wśród których 
przynajmniej 2 możemy zaliczyć do typu Bobzin.

Jak już wspomniano dla warstwy VI zastosowano metodę stratygrafii poziomej
dzieląc ją na pięć stref. Najmniej liczny materiał ceramiczny wystąpił w strefie A, w której 

zanotowano łącznie 173 fragmenty naczyń, w tym 25 wylewów, 134 fragmenty brzuśca oraz 8 
fragmentów den. Pod względem techniki wykonania naczyń wystąpiła tu wyłącznie ceramika 
częściowo obtaczana, zdecydowanie zdominowana przez formy naczyń typu Menkendorf - 83 % 
(20 wylewów). Formom tym towarzyszyły nieliczne naczynia typu Woldegk - 12 % (3 wylewy) oraz 
Fresendorf - l wylew. Jednego fragmentu wylewu nie sklasyfikowano ze względu na jego zły stan 
zachowania.

Znacznie liczniejsza była natomiast ceramika w strefie B, w której odnotowano 822 fragmenty 
naczyń, w tym 91 fragmentów wylewów, 675 fragmentów brzuśców oraz 56 fragmentów części 
dennych. Również w tej grupie naczyń zdecydowanie dominuje ceramika częściowo obtaczana - 
około 84 %, przy około 16 % udziale pierwszych naczyń całkowicie obtaczanych. Zdecydowanie 
najliczniejszą kategorię tworzą naczynia typu Menkendorf - 67 % (51 wylewów) oraz w znacznie 
mniejszym procencie ceramika typu Fresendorf- 13 % (10 wylewów) i Woldegk - 2,5 % (2 wylewy). 
W strefie tej wystąpił również jeden wylew naczynia typu Feldberg. Wśród ceramiki obtaczanej 
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wystąpiły naczynia typu Vipperow - 6,5 % (5 wylewów) oraz typu Kowall - 9 % (7 wylewów). Przy 
czym w przypadku tego ostatniego typu naczyń wystąpiły wątpliwości co do klasyfikacji dwóch 
naczyń, które można zaliczyć ewentualnie także do typu Warder. W strefie tej wystąpiło również 15 
drobnych fragmentów wylewów, których nie poddano klasyfikacji typologicznej.

W strefie C wystąpiło łącznie 1860 fragmentów naczyń w tym 201 fragmentów wylewów, 1568 
fragmentów brzuśców oraz 91 fragmentów części dennych. Pod względem techniki wykonania naczyń 
zdecydowanie dominuje ceramika częściowo obtaczana - 89 %, przy około 10 % udziale naczyń 
całkowicie obtaczanych. Pod względem typologicznym najliczniejszą kategorię naczyń stanowi 
ceramika typu Menkendorf - około 63 % (114 wylewów) przy znaczącym udziale, ceramiki typu 
Fresendorf - około 20 % (36 wylewów). Do ceramiki typu Fresendorf jest również zbliżona grupa 
naczyń o zagiętym do wewnątrz wylewie (AII: 3al wg. Selling) wykonanych w technice częściowego 
obtaczania. Pod względem jednak ich bardzo niskiego standardu technicznego w porównaniu 
z ceramiką fresendorfską bardziej nawiązują one do naczyń typu Menkendorf, a pod względem 
formy do l szeregu tych naczyń wg. Schuldt’a. Jednakże omawiane tu naczynia w większości 
przypadków posiadają znacznie bardziej rozbudowaną ornamentykę charakterystyczną raczej dla 
naczyń typu Fresendorf, a niespotykaną wśród naczyń 1szeregu typu Menkendorf. W strefie tej wśród 
naczyń częściowo obtaczanych wystąpiły także naczynia typu Woldegk - około 4 % (8 wylewów). 
Ceramika całkowicie obtaczana była natomiast reprezentowana przez naczynia typu Vipperow - 9 % 
(17 wylewów) oraz jedno naczynie typu Teterow. Ze względu na szczątkowy stan zachowania nie 
sklasyfikowano 19 fragmentów wylewów.

W strefie D zarejestrowano łącznie 1728 fragmentów naczyń ceramicznych, w tym 134 fragmenty 
wylewów, 1513 fragmentów brzuśców oraz 81 fragmentów den. Pod względem techniki wykonania 
naczyń przeważają nadal naczynia wykonane w technice częściowego obtaczania - około 60 % przy 
około 40 % udziale naczyń całkowicie obtaczanych. W grupie tej najliczniej reprezentowane są 
naczynia typu Menkendorf - 36 % (40 wylewów), przy znaczącym udziale naczyń typu Vipperow 
- około 25 % (28 wylewów) oraz Fresendorf- około 15 % (17 wylewów). Zespół ten uzupełniają 
naczynia typu Woldegk - 9 % (10 wylewów), Bobzin - około 7 % (8 wylewów), Teterow - około 6 % 
(7 wylewów) i Weisdin - niecały l % (l wylew). W strefie tej nie poddano klasyfikacji typologicznej 
zbioru 23 fragmentów wylewów ze względu na ich szczątkowy stan zachowania.

Natomiast w ostatniej strefie E wystąpiło łącznie 1454 fragmenty naczyń ceramicznych, w tym 
176 fragmentów wylewów, 1268 fragmentów brzuśców oraz 10 fragmentów den. Pod względem 
techniki wykonania naczyń zanotowano podobnie jak w strefie D przewagę ceramiki częściowo 
obtaczanej – około 56 % przy prawie 44 % udziale naczyń całkowicie obtaczanych. Również w tej 
strefie podstawowe komponenty struktury tworzą naczynia typu Menkendorf - około 39 % (59 
wylewów), typu Vipperow - około 34 % (52 wylewy) i typu Fresendorf - 15 % (23 wylewy). Zespół 
ten uzupełniają naczynia typu Woldegk - około 2,5 % (4 wylewy), typu Weisdin - około 2,5 % (4 
wylewy) oraz naczynia całkowicie obtaczane typu Teterow - około 6 % (9 wylewów) i typu K - około 
l % (2 wylewy). Grupę 23 fragmentów wylewów nie poddano klasyfikacji ze względu na ich zbyt 
małe rozmiary.

Analiza chronologiczna
W oparciu o analizę ceramiki można stwierdzić, iż na obszarze badanego wykopaliskowe południowego 
stoku Wzgórza Wisielców miały miejsce dwa cykle osadnicze. Pierwszy został zapoczątkowany 
około początku 2 połowy X wieku i trwał przypuszczalnie do połowy XI w., czyli przypada na okres 
największej prosperity miasta (m. in. budowa świątyni oraz umocnień obronnych północnej dzielnicy 
miasta). Kres jego przyniósł najprawdopodobniej najazd na Wolin króla duńskiego Magnusa Dobrego 
w roku 1043. Cykl drugi - znacznie krótszy, który nastąpił po trwającej około 50 lat przerwie 
osadniczej – przypada na l połowę XII w. i można go wiązać przypuszczalnie z pewnym ponownym 
odrodzeniem miasta jakie nastąpiło po najeździe duńskim w roku 1098.
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Wójtowa Wieś, st. 72, woj. opolskie, AZP 90-37/3 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Zadowice, st. 1, 1A, pow. Kalisz, woj. kaliskie - patrz: wczesna epoka żelaza

ZAMOŚĆ, st. 1, gm. Czarnocin, woj. piotrkowskie, AZP 70-54/15
osada wczesnośredniowieczna (X-XI w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez Jacka Ziętkę i Mirosława 
Szukałę (Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim). Pierwszy sezon badań.

Przebadano powierzchnię 1000 m².
Brak warstwy kulturowej. Jamy osadnicze, 8 obiektów, część z nich może być pozostałościami 

prymitywnych obiektów mieszkalnych. Niemal wszystkie uszkodzone. Ceramika naczyniowa, 
kilkaset sztuk. Po kilka sztuk polepy, zniszczonych przedmiotów żelaznych, kości zwierzęce, żużel 
żelazny. Datowanie robocze. Stanowisko w większej części zniszczone w trakcie dalszych prac. 
Powierzchnia poddana szczegółowemu przeszukiwaniu. Po odhumusowaniu teren przeszukiwany 
był szczegółowo i zlokalizowane obiekty eksplorowano wraz z najbliższym otoczeniem.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Badania nie będą kontynuowane.

ZARZECZEWO, st. 1, gm. Fabianki, woj. włocławskie, AZP 47-49
grodzisko wczesnośredniowieczne (XI-XII w.)•	

Sondażowe badania weryfikacyjno-konserwatorskie, przeprowadzone w sierpniu przez prof. 
dr. hab. Leszka Kajzera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) oraz PSOZ we Włocławku. 
Finansowane przez wojewodę włocławskiego. Pierwszy sezon badań.

Badania miały na celu dokładne określenie chronologii obiektu. Naturalny cypel wysoczyzny 
sztucznie odcięty od nasady wykopaną suchą fasą. Majdan otoczony od strony północno-wschodniej 
wałem.

Odkryto gruby na 60 cm poziom kulturowy nasycony węglami drzewnymi, polepą, przepalonymi 
kamieniami oraz ruchomym materiałem zabytkowym (głównie ułamki ceramiki naczyniowej 
i destrukty kości zwierzęcych).

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ we Włocławku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie Budownictwo obronno-rezydencjonalne 

Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
Badania nie będą kontynuowane.

ZAWICHOST, st. 2, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 87-75/35
kościół p.w. św. Maurycego, cmentarz przykościelny (wczesne średniowiecze, XI-XII w. •	
i później)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez prof. dr. hab. Stanisława 
Tabaczyńskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie). Finansowane przez Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m².

Kontynuowano rozpoznanie reliktów murowanego kościoła na planie tetrakonchosu z emporą 
i towarzyszącego cmentarza przykościelnego. Łącznie w latach 1996 - 98 wyeksplorowano 220 
grobów.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.
Badania będą kontynuowane.
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ZAWYKI, st. 35, gm. Suraż, woj. białostockie, AZP 42-85/74
osada kultury trzcinieckiej lub łużyckiej•	
cmentarzysko wczesnośredniowieczne (XI-XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 29 sierpnia przez 
Małgorzatę Karczewską i Macieja Karczewskiego (Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna). 
Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 116,85 m².

W trzech wykopach badawczych odkryto warstwę kulturową, zawierającą ceramikę kultury 
trzcinieckiej lub łużyckiej, 6 wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych i 5 innych 
obiektów o nieokreślonej chronologii i funkcji.

Warstwa kulturowa związana z reliktami osady kultury trzcinieckiej lub łużyckiej odsłonięta została 
bezpośrednio pod warstwą orną w wykopach I i II, zlokalizowanych w północnej i południowej części 
stanowiska. W wykopie I warstwa ta zachowała się jedynie fragmentarycznie w postaci nieregularnych 
zaciemnień o miąższości od 7 do 4 cm, z niecharakterystycznymi fragmentami naczyń kultury 
trzcinieckiej lub łużyckiej o cechach I grupy technologicznej warsztatu ceramicznego tych kultur. 
Jej część odsłonięta została również na złożu wtórnym w zasypiskach wczesnośredniowiecznych 
jam grobowych odkrytych w tym wykopie. Miąższość warstwy kulturowej odsłoniętej w wykopie 
II wynosiła od 25 do 30 cm. Ceramika kultury trzcinieckiej lub łużyckiej wystąpiła tu w dwóch 
warstwach - w odsłoniętej bezpośrednio pod warstwą orną warstwą żółtoszarego, drobnoziarnistego 
piasku i szarożółtego, drobnoziarnistego piasku zalegającego między tą warstwą a żółtorudym, 
drobno- i średnioziarnistym piaskiem z naturalnymi skupiskami kamieni.

W południowej części wykopu I odsłonięty został północny skraj wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska rzędowego. Eksplorowane groby ułożone były w trzech rzędach o przebiegu 
z południowego zachodu na północny wschód. W większości przypadków dłuższe osie jam 
grobowych zorientowane były wzdłuż linii północny zachód - południowy wschód, jedynie grób 
6 zorientowany był wzdłuż kierunków południowy zachód - północny wschód. Szkielety lub ich 
fragmenty zachowały się w grobach l, 2, 4 i 6. Zmarli ułożeni byli w pozycji wyprostowanej na wznak 
z głową zorientowaną na północny zachód (groby l, 2, 4) lub południowy zachód (grób 6), z rękami 
ułożonymi wzdłuż tułowia. Pojedyncze kamienic odnalezione w wypełniskach wszystkich jam 
grobowych mogą stanowić pozostałości zniszczonych obudów kamiennych. Wyposażenie odkryto 
w trzech jamach grobowych: grób l - mocno skorodowany, mały nóż żelazny oraz odlane z brązu: 
sprzączka i dwa kółka do pasa; grób 5 - 37 paciorków szklanych; grób 6 - kabłączek skroniowy typu 
I wg K. Musianowicz i kolia 56 paciorków szklanych.

Poza grobami oddzielną kategorię obiektów stanowiły nieckowate jamy o głębokości od 
56,5 do 95 cm, pozbawione materiału zabytkowego, o niemożliwej do jednoznacznego ustalenia 
chronologii i funkcji. Cztery z nich - obiekty l 2, 4 i 5 odkryto w wykopie I, a obiekt 3 - w wykopie 
III zlokalizowanym we wschodniej części stanowiska. Stropy wypełnisk wszystkich jam, odsłonięte 
były bezpośrednio pod warstwą orną.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum w Białymstoku. 
Badania będą kontynuowane.

ZIELONA GÓRA, st. 18, wyk. VII, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 62-14/31
miasto (od wczesnego średniowiecza po nowożytność)•	

Archeologiczne badania wyprzedzające budowę, przeprowadzone w okresie od 5 maja do 4 
września, przez Jerzego Tomasza Nowickiego (Pracownia Usług Archeologicznych). Finansowane 
przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 300 m².

W trakcie prac eksplorowano warstwy kulturowe poczynając od późnych faz wczesnego 
średniowiecza (faza F-2, poł. XIII w. - 1 poł. XIVw.), poprzez okres późnego średniowiecza do 
czasów nowożytnych. Stwierdzono także ślady osadnictwa kultury łużyckiej - 2 fragmenty ceramiki. 
W ramach warstw kulturowych wyeksplorowano kilka obiektów m.in. 2 piece oraz kloakę.

Natrafiono na ślady konstrukcji drewnianych związanych z późnośredniowieczną zabudową 
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miasta. W północnej części wykopu stwierdzono istnienie zabudowy - pozostałości piwnic 2 budynków, 
z zachowanymi ciągami komunikacyjnymi. Zabudowę w północno-wschodniej części działki można 
wstępnie datować na XVI w., a nawet być może łączyć z późną fazę gotyku, z przebudową obiektu 
w XVIII w.

Natomiast budynek w północno-zachodniej części działki został przebudowany po roku 1780 
(datowanie monetą uzyskaną ze spoin cegieł muru) - posadowienie piwnic budynku przecina 
warstwy pochodzące z XVII/XVIII w. Budynki XVIII-wieczne, o szachulcowej konstrukcji ścian, 
zostały posadowione na warstwie niwelacyjnej budynków wcześniejszych, również o szachulcowej 
konstrukcji ścian, zniszczonych w pożarze.

W wyniku badań uzyskano liczny materiał archeologiczny: około 50 000 fragmentów ceramiki, 
10 000 fragmentów kafli piecowych, przęśliki gliniane, ceramiczne pionki do gry, gliniane, kamienne 
oraz szklaną kulkę do gry, fragment figurki terakotowej renesansowej(?), liczne przedmioty wykonane 
z żelaza (m.in. fragmenty gwoździ, noży, podków, okuć, sprzączek), przedmioty brązowe (blaszki, 
okucia, cekiny, szpilki) i srebrne (obrączka?), 29 monet srebrnych i miedzianych, grzebień kościany, 
kostka kościana do gry, kościane paciorki, liczne fragmenty naczyń szklanych m.in. paciorki i koraliki 
szklane.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy. 
Badania nie będą kontynuowane.

Żary, st. 4 (wykop 4), gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 68-10/25 - patrz: późne średniowiecze

Żegotki, st. 5 (GAZ 376), gm. Strzelno, woj. bydgoskie - patrz: neolit
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PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE

BANIE, gm. loco, woj. szczecińskie
miasto późnośredniowieczne•	

Badania interwencyjne, finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Szczecinie 
– Zarząd w Chojnie.

W trakcie realizacji prac ziemnych, związanych z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości 
Banie w okresie od września do listopada 1998 roku przeprowadzono nadzór archeologiczno-
konserwatorski oraz interwencyjne prace archeologiczne. Wykopy liniowe biegły wzdłuż głównych 
arterii komunikacyjnych na trasie Gryfino-Pyrzyce. Układ nawarstwień w wykopach był zasadniczo 
jednolity na całej długości wykopu liniowego. Nie znaleziono nawarstwień z okresu średniowiecza. 
Nieruchome źródła archeologiczne - pozostałości dwóch obiektów odkryto jedynie w zachodniej 
części miasta w ulicy Targowej przy Placu Jagiellońskim. Obiekt nr l odsłonięto na odcinku 
o długości 5,4 m i szerokości około l,0 m. Na jego wypełnisko złożyła się spalenizna z próchnicą, 
silnie nasyconą węglami drzewnymi i grudkami przepalonej gliny. Obiekt nr l został zniszczony 
późniejszymi niwelacjami terenu. Był to zapewne budynek posadowiony na kamiennych fundamentach 
o nieokreślonej konstrukcji ścian. Odkryte w spągu obiektu fragmenty cegieł gotyckich mogą 
pośrednio wskazywać, że był to budynek ceglany. W wypełnisku znaleziono 23 fragmenty ceramiki, 
bryłkę polepy i 8 fragmentów kości zwierzęcych. Na podstawie analizy ceramiki okres użytkowania 
obiektu nr l można datować ogólnie na okres od 2 połowy XV do XVII w. Obiekt nr 2 to workowata 
jama wkopana pod skosem w podłoże. Jej spąg znajdował się pod wschodnią ścianą budynku nr l. Na 
jej wypełnisko złożyły się warstewki: przepalone bryłki gliny z próchnicą i spalenizną, przemieszana 
szara próchnica intensywniej nasycona spalenizną i przepalonymi bryłkami gliny, przepalone grudki 
gliny ze spalenizną w warstwie spiaszczonej, żółtej gliny. Znaleziono w nim 4 fragmenty ceramiki 
wskazujące na okres użytkowania obiektu od 2 połowy XV do XVII w. U wylotu ulicy Jagiellońskiej 
odkryto warstwę złożoną z ciemnoszarej, spiaszczonej próchnicy z kamieniami i gruzem ceglanym, 
w spągu której zalegały głazy o średnicy dochodzącej do 0,7 m. Nie stwierdzono obecności 
ruchomych źródeł archeologicznych. Lokalizacja warstwy z licznymi kamieniami i głazami sugeruje, 
iż mamy tu do czynienia z pozostałościami muru miejskiego zniwelowanego podczas powojennych 
prac budowlanych. Według źródeł ikonograficznych ulica Jagiellońska wyznaczała wschodni zasięg 
miasta średniowiecznego. Wydaje się, że współczesna ulica Jagiellońska (na niektórych odcinkach) 
powiela układ średniowiecznej ulicy dookolnej biegnącej wzdłuż murów miejskich.

Barłożno, st. 16, gm. Skórcz, woj. gdańskie, AZP 23-44 - -patrz: wczesna epoka żelaza

Białaczów, st. 3, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 76-59/7 - patrz: okres nowożytny

BIELSKO-BIAŁA, ul. Kręta, st. 32, gm. loco, woj. bielskie, AZP 107-48/48
relikty baszty obronnej oraz systemu miejskich murów obronnych•	

Badania wykopaliskowe przeprowadził dr Sławomir Dryja (KONSUS s.c. Pracownia 
Dokumentacyjno-Badawcza). Prace przeprowadzono w terminie od 14 września 1998 r. do 11 
stycznia 1999 r., na zlecenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Rewitalizacji Bielskiej Starówki. 
Pierwszy sezon badań.

Przeprowadzone u wylotu ulicy Krętej prace stanowiły weryfikację poprzedzających je badań 
radarowych i geofizycznych, skoncentrowały się na odsłonięciu, przebadaniu oraz zadokumentowaniu 
reliktów miejskiej baszty obronnej oraz jej powiązaniach z systemem miejskich murów obronnych.
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W trakcie prac wytyczono i wyeksplorowano dwa wykopy, oznaczone numerami l i 2. Wykop l 
posadowiono u wylotu ulicy Krętej, na placyku w obrębie murów oporowych. Wykop 2 ulokowano 
na zewnątrz muru oporowego w linii ulicy Krętej, a poprzecznie w stosunku do zewnętrznego muru 
obronnego, dziś pełniącego rolę muru oporowego wzdłuż ulicy Waryńskiego.

Odsłonięte relikty wewnętrznego muru obronnego, który posiadał miąższość około 185 cm 
i zachowany był jedynie w dolnych partiach. Nie stwierdzono istnienia odsadzki fundamentowej. 
W kierunku północno-wschodnim mur został przerwany i kończy się nieregularnym strzępiem, 
zakrytym przez mur oporowy. Przerwanie ciągłości muru wiąże się z wbudowaniem w system obronny 
baszty. Jej północna część lokuje się na zewnątrz muru obronnego, południowa zaś znajduje się od 
strony miasta. Oba zespoły scalone są strzępiem sklepiennym. Z wewnętrznym murem obronnym 
wiąże się warstwa bruku, interpretowana jako relikt uliczki przymurnej.

Przebadany odcinek muru obronnego posadowiono na warstwie jałowej, żółtej gliny, pod którą 
kryła się starsza warstwa o charakterze użytkowym. Należy rozważyć możliwość, iż jest to pozostałość 
wcześniejszej konstrukcji ziemnej, zapewne wału obronnego.

Odsłonięto również relikty murów z kilku późniejszych faz budowlanych. Przyjęto następujący 
schemat rozwojowy: Faza I (XIV w., około połowy wieku/?/), powstanie wewnętrznego muru 
obronnego, faza II (XVI w. ), wzniesienie muru zewnętrznego, faza III (XV lub XVI w.), wzniesienie 
baszty (brak powiązań z murem zewnętrznym, możliwość dwufazowego rozwoju), faza IV (XVII-
XVIII w.), dostawienie od strony miasta zabudowy przymurnej, faza V (l poł. XIX w.), wyburzenie 
dzieł obronnych i zabudowy przymurnej, uformowanie tarasu w dzisiejszym kształcie, zabudowa 
mieszkalna, faza VI (2 połowa XIX w., początek XX w.), drobne zmiany w układzie zabudowy, 
wyburzonej ostateczne w latach sześćdziesiątych naszego wieku.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach pogranicznych w 1998 roku.”, s. 218-225.

Badania będą kontynuowane.

BIELSKO-BIAŁA, ul. Piwowarska, st. 32, gm. loco, woj. bielskie, AZP 107-48/48
Stare Miasto w Bielsku.•	

Badania prowadzili mgr Wiesław Kuś i mgr Bogusław Chorąży. Finansowało Przedsiębiorstwo 
Komunalne „Therma” w Bielsku - Białej. Pierwszy sezon badań.

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w obrębie ulicy Piwowarskiej, w miejscu lokalizacji 
domniemanej tzw. górnej bramy miejskiej w grudniu - styczniu 1998/99 roku.

Prace wykopaliskowe podjęto w wyniku odsłonięcia reliktów architektonicznych w trakcie prac 
ziemnych związanych z instalacją nitki ciepłowniczej (nad pracami tymi prowadzono od września 
bieżącego roku ścisły nadzór archeologiczny).

Celem podjętych badań było rozpoznanie przebiegu odkrytych reliktów architektonicznych 
w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji. Jak się okazało w toku prac, pierwotny projekt 
realizacji nitki na tym odcinku, zniszczyłby niemal w stopniu całkowitym bezcenne pozostałości 
zespołu bramy miejskiej. Przebadano powierzchnię około 50 m odsłaniając fragmenty kilku obiektów 
architektonicznych oraz rejestrując przyległy układ stratygraficzny tworząc przesłanki dla określenia 
chronologii odkrytych reliktów architektonicznych.

Odkryte relikty architektoniczne stanowią kamienne mury fundamentowe zbudowane z łamanego 
kamienia wapiennego w układzie warstwowym. Należą one do przynajmniej trzech obiektów 
powstałych w różnych okresach chronologicznych.

Najstarszy z nich stanowi narożnik złożony z murów warstwowych złamanego wapienia na 
zaprawie wapiennej o szerokości 2 m. (jeden z murów ma uszkodzone wewnętrzne lico). Materiał 
ceramiczny zachowany we wkopie fundamentowym wskazuje na jego średniowieczną metrykę. 
Narożnik ten jest z pewnością związany z obiektem bramy miejskiej stanowiąc najprawdopodobniej 
właściwą wieżę bramną na planie czworokąta identyczny do zachowanych reliktów dolnej bramy 
(tzw. typ środkowoeuropejski) bądź jej przedbramie.
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Drugi odsłonięty fragmentarycznie obiekt architektoniczny zbudowany prawdopodobnie na planie 
czworokąta, dostawiony jest do poprzednio opisanego narożnika. Znaczna grubość budujących go 
kamiennych murów warstwowych: 160, 120 i 80 cm oraz jego lokalizacja flankująca hipotetyczny 
wjazd do szyi bramnej sugeruje jego funkcje obronne związane z zespołem bramy miejskiej. Przesłanki 
stratygraficzne wskazują na jego nowożytną metrykę, najprawdopodobniej XVI - wieczną. Trzeci, jak 
się wydaje najmłodszy element stanowi 60 cm mur kamienny dostawiony do północno – wschodniego 
narożnika poprzedniej budowli. Jego przebieg i charakter wskazuje na jego związek z kamienicą przy 
północnej pierzei ul. Piwowarskiej (dawny browar miejski ?), której południowa elewacja, jak jest to 
widoczne na planie katastralnym z 1836 roku była przesunięta w głąb ulicy (najprawdopodobniej do 
jej budowy wykorzystano część opisanej powyżej budowli czworokątnej. Być może z tą samą fazą 
budowlaną związany jest mur kamienny o szerokości 140 cm przebiegający nieco ukośnie na zachód 
od opisanych do tej pory obiektów.

Obserwacje stratygraficzne w otwartych wykopach wydają się wskazywać, w rejonie odkrytych 
reliktów architektonicznych zlokalizowana jest fosa miejska. Element interpretowany wstępnie jako 
właściwa wieża bramna wysunięty byłby nieco w fosę, co wydaje się tłumaczyć znaczną głębokość 
posadowienie fundamentów muru zachodniego tego obiektu (na głębokości 2,50 m. nie osiągnięto 
stopy), a mur północny wydaje się mieć stopę posadowioną stopniowo. Czworokątny budynek 
dostawiony do narożnika wieży bramnej znajdowałby się w całości w obrębie fosy. Obserwacje te 
wymagają jednak dalszej weryfikacji badawczej, gdyż niewielka głębokość wykopów oraz zniszczenie 
większości pierwotnych nawarstwień nie zezwala na obecnym etapie badań na tak jednoznaczną ich 
interpretację.

Materiał zabytkowy złożono w Muzeum Okręgowym w Bielsku - Białej, dokumentację badawczą 
przekazano do Oddziału Zamiejscowego Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Bielsku - Białej.

Badania będą kontynuowane.

BISKUPIEC, st. 1, gm. loco, woj. olsztyńskie
stare miasto; osadnictwo późnośredniowieczne (zamek?) i nowożytne (XV-XX w.)•	

Badania archeologiczne wyprzedzające inwestycje budowlaną, przeprowadzone w dniach od 9 
do 12 października, przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez E. 
Koprowską (inwestor prywatny). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 35 m².

Badania archeologiczne prowadzono w obrębie działki budowlanej nr 79 przy ulicy Topiel, 
w miejscu rozebranego pawilonu handlowego. Ze względu na fakt, iż projektowany budynek nie 
posiada podpiwniczenia założono wykopy wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe. Poszczególne 
odcinki oznaczono małymi literami od a do c. Czwartego odcinka nie wyznaczono ze względu na 
fakt, iż od strony północno-zachodniej wystąpił znaczny spadek terenu i zostanie tu założony jedynie 
szalunek pod fundament. W pozostałych odcinkach wykop doprowadzono do głębokości 0,6 - 0,9 
m a w miejscach pod stopy ław fundamentowych pogłębiono je do 1,1 m. Wystąpiły tu przeważnie 
nawarstwienia zasypiskowe, z których pozyskano bardzo nieliczny materiał zabytkowy w postaci 
fragmentów ceramiki nowożytnej (XVIII wiek). Jedynie we wkopach pod stopy ław uchwycono 
fragmenty nawarstwień w postaci ciemnoszarej piaszczystej ziemi, które można określić, jako 
późnośredniowieczne. Najciekawszym jednak elementem, który wystąpił w obrębie wykopu 4 był 
niewątpliwie fragment fundamentu kamiennego uchwycony między 0,2 a 1,4 m. profilu północno-
wschodniego odcinka oznaczonego jako 4a. Był to mur kamienny z dużych głazów narzutowych 
spojonych mocną zaprawą wapienną. Mur ten miał 1,2 m. szerokości. W stropie zachowały się także 
dwie warstwy cegieł, przy czym warstwę dolną tworzyły cegły gotyckie o wymiarach 310 x 150 x 
90 mm łączone na zaprawę wapienną, górną zaś cegły maszynowe łączone na zaprawę cementową. 
Dowodzi to wykorzystania starego muru przez zabudowę późnonowożytną. W przypadku muru 
zasadniczego, mamy tu niewątpliwie do czynienia z reliktami zabudowy późnośredniowiecznej. 
Nie można wykluczyć, iż jest to pozostałość po zamku biskupów warmińskich, który wzniesiono 



222

zapewne w latach osiemdziesiątych XIV wieku i zburzono w trakcie wojny trzynastoletniej około 
1462 roku (uprzejma informacja ustna dr. J. Sikorskiego), po czym nigdy już nie został odbudowany 
(po raz pierwszy zamek został zburzony w 1414 roku, jednak wtedy został jeszcze odbudowany). Na 
temat jego lokalizacji istnieje wiele hipotez. Jak dotąd jednak nie zdołano tego miejsca ustalić, choć 
lokalizacja tego miejsca zdaje się to potwierdzać. Z fundamentu pobrano próbki zaprawy do analiz.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

BLEDZEW, st. 45, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 49-13/66
relikty opactwa cysterskiego (późne średniowiecze – okres nowożytny; XV - XIX wiek)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (Pracownie 
Konserwacji Zabytków w Poznaniu Spółka z o. o., Pracownia Naukowo - Badawcza). W badaniach 
uczestniczył archeolog Zenon Seroczyński oraz studenci archeologii UAM w Poznaniu. Finansowane 
przez PSOZ. Trzeci sezon badań. 

Celem badań o ograniczonym zakresie było dalsze wykopaliskowe rozeznanie reliktów opactwa, 
zwłaszcza w rejonie kościoła klasztornego (Plac Klasztorny 6) - sondaże 9, 10 i 12 (35 m²) oraz 
w rejonie głównego wejścia do klasztoru we wschodniej części skrzydła północnego (Plac Klasztorny 
4) - sondaż 11 (10 m²).

Badania w rejonie kościoła pozwoliły poszerzyć rozeznanie zachodniej (frontowej) fasady 
kościoła (sondaż 9) - zachowanej szczątkowo w partii fundamentowej, odkryto również dwa dalsze 
mocno uszkodzone groby szkieletowe, co potwierdza obserwacje z pierwszego sezonu badań 
o istnieniu klasztornego cmentarza przykościelnego (dotyczy kościołów wcześniejszych: I i II, przed 
pobudowaniem w końcu wieku XVIII kościoła III - ostatniego, którego fundamenty „przecinały” 
niektóre groby), ponadto z dużym prawdopodobieństwem wyjaśniono rozbieżności w źródłach 
ikonograficznych z l połowy XIX wieku różnie przedstawiających zarys bryły kościoła (sondaże 10 
i 12); odkryte relikty fundamentów potwierdzają obecność transeptu.

Badana w rejonie głównego wejścia (sondaż 11) pozwoliły uchwycić niewielki relikt przedproża 
potwierdzając formę wejścia widoczną na jednej z rycin z 1842 r. (czyli sprzed rozbiórki klasztoru; 
aktualnie zlokalizowany jest tu garaż, uniemożliwiający poszerzenie wykopu).

Pozyskany w trakcie badań materiał zabytkowy liczy około 1150 źródeł: ceramiki (390), kafli 
(około 300), szkła (50), kości (około 360) oraz kilkadziesiąt zabytków wydzielonych i próbek.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się aktualnie w Muzeum w Międzyrzeczu.
Badania będą kontynuowane.

Błażejowice Dolne, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1 - patrz: środkowa i późna 
epoka brązu

Bocheń, st. 16 (Strugienice, st. 4), gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25 - patrz: wczesne 
średniowiecze

BORSUKI, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20
ślady osadnictwa paleolitycznego i schyłkowopaleolitycznego •	
ślady osadnictwa mezolitycznego ( kultura komornicka /?/)•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej •	
ślady osadnictwa z końca neolitu lub wczesnej epoki brązu•	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	
osada późnośredniowieczna i nowożytnego•	
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Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadziła, w dniach od 4 do 10 października, mgr 
Hanna Pilicka-Ciura. Finansowane były przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano łącznie około 
150 m2.

Stanowisko ulegało dewastacji na skutek eksploatacji piasku z położonej tu piaskowni oraz 
użytkowania tego miejsca jako wysypiska śmieci. Skoncentrowano się na przebadaniu i zabezpieczeniu 
obszarów przyległych do krawędzi wybierzyska eksploatowanej piaskowni. 

Założono trzy wykopy.
W wykopie XIV wystąpiły dwie jamy posłupowe (obiekty nr 14 i 15). W wykopie XV znajdowała się 
część obiektu nr 15 oraz północno-zachodnia część jamy gospodarczej (obiekt nr 16) funkcjonalnie 
związanej najprawdopodobniej z jamami posłupowymi. Dalsza część powyższej jamy gospodarczej 
znajdowała się w wykopie XVI. Zlokalizowano tu również inną jamę o charakterze gospodarczym (ob. 
18). W wypełniskach obiektów dominował materiał późnośredniowieczny, a w dwóch największych 
wystąpiły drobne fragmenty polepy oraz kości zwierzęce. Ponadto w obiekcie nr 16 znaleziono 
fragment noża żelaznego, nit żelazny oraz płytkę brązową (prawdopodobnie element okucia). 
W wykopie XVI znaleziono również fragment żelaznego grotu. Pozyskano również pojedyncze 
zabytki krzemienne oraz ceramikę pradziejową i wczesnośredniowieczną. Stratygrafia wskazuje 
na to, iż uchwycono skraj osady późnośredniowiecznej. W XIV wykopie uchwycono natomiast 
fragment krzemienicy, najprawdopodobniej mezolitycznej. Materiał krzemienny to głównie odpadki 
oraz nieliczne rdzenie i narzędzia. Część zabytków krzemiennych jak również ceramicznych należy 
wiązać z końcem neolitu lub wczesną epoką brązu.

Brzeźno, st. 1, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, AZP 29-61/1 - patrz: wczesna epoka brązu

Bubel Stary, st. XIV-XV i XVII, gm. Janów Podlaski, woj. bialsko-podlaskie, AZP 56-87 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

BYTOM, Rynek, woj. katowickie
Wykopaliskowe badania archeologiczne przeprowadzili Andrzejewska T., Grabarczyk M., 

Lewandowski P., Nowakowski L., Wojda S., przy udziale studentów Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Przebadano powierzchnię 665 m². 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: 
- A. Andrzejewska, Wyniki Ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na Rynku 

Starego miasta w Bytomiu, woj. śląskie w 1998 i 1999 r.. Łódź, mps w archiwum Wojewódzkiego 
Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Katowicach, 1999.

- A. Andrzejewska, Badania archeologiczne rynku w Bytomiu w 1997 i 1998 r., Łódzkie 
sprawozdania archeologiczne, t. VII.

Chełm, ul. św. Mikołaja 4, st. 60 (n. arch. ob. nr 1C), AZP 80 – 90/4 - patrz: wczesne średniowiecze

CHĘCINY, st. 2, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 87-61/8 
zamek od późnego średniowiecza po okres nowożytny (XIII/XIV-XVII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Waldemara Glińskiego i Czesława 
Hadamika. Finansowane przez PSOZ i Urząd Gminy w Chęcinach. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 0,5 ara.

Wykop 2/97-98 zlokalizowano w rejonie furty wschod niej górnego zamku. Pozwolił on na 
wyróżnienie pięciu faz budowlanych w tym rejonie, od XIII/XIV w. do przebudowy późnorenesansowej 
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w l-ej ćwierci XVII w. Wykop 3/97-98 zlokalizowano w przejściu z górnego zamku na przygródek 
(zamek dolny). Odsłonięte tu relikty muru obwodowego zamku I fazy oraz ślady furty wybitej 
w murze, która była wówczas jedynym przejściem na przygródek (XV w.).

W wykopie 2/97-98 wyróżniono 4 warstwy kulturowe oraz relikty dwóch murów: mur l -ściana 
wschodnia XV-wiecznego budynku przybramnego pomiędzy tzw. skarbcem i bramą średniowieczną; 
mur 2 - przypora lub fragment ściany czołowej średniowiecznej bramy. Wydzielono warstwę użytkową 
z okresu budowy muru l, datowaną czystym zespołem ceramiki na XV w.

W wykopie 2/97-98 stwierdzono, że warstwy zasypowe nowożytne po zachodniej stronie 
pierwotnego muru obwodowego zamku I fazy sięgają podłoża skalnego, które opada tu gwałtownie 
w kierunku majdanu przygródka. Wypreparowano nikłe relikty furty, której szerokość wynosiła ca 
1,40 m; komunikacja odbywała się prawdopodobnie po naturalnej pochylni ziemnej. Wystąpiły liczne 
fragmenty ceramiki i kafli, przemieszane - od późnego średniowiecza do okresu nowożytnego.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Kielcach.
Badania, zarówno w rejonie bramy średniowiecznej jak i na zamku dolnym, powinny być 

kontynuowane.

CHĘCINY, kościół św. Bartłomieja, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 87-61/-
wyrobisko górnicze z pocz. XIV w.•	

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w okresie od kwietnia do października przez mgr. 
Czesława Hadamika (PSOZ w Kielcach). Finansowany przez PSOZ. Przebadano powierzchnię około 
1 ara.

Na wyrobisko natrafiono w 1838 r., kiedy to na terenie dawnego cmentarza przykościelnego 
nastąpiło tąpnięcie, zagrażające bezpośrednio ścianom kościoła i kaplicy Trzech Króli. Doszło 
wówczas do penetracji sztolni, zupełnie później zapomnianej, która prawdopodobnie przebiegała 
pod kościołem, łącząc dwa zapadliska po dawnych szybach zlokalizowane na północ i południe od 
terenu kościoła (obecnie nieczytelne w terenie). Opis penetracji sztolni zachował się w aktach Rządu 
Guberni Radomskiej, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Kielcach. W trakcie nadzoru 
natrafiono na XIX-wieczny zasyp sztolni w wykopie na terenie dawnego cmentarza przykościelnego 
oraz na relikt tej samej sztolni (czytelny w spągu obrywiska jej stropu) dostępny do dzisiaj z krypty 
grobowej Fodygów. Stratyfikacja nawarstwień ziemnych i architektury świadczy o tym, że sztolnia 
nie była znana budowniczym kościoła. Jest to - jak dotąd - jedyne wyrobisko na terenie chęcińskiego 
okręgu górniczego, odkryte pod obiektem architektury oraz najstarsze w pełni udokumentowane 
archeologicznie.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Kielcach.
Wskazane są dalsze rozpoznanie wyrobisk na stokach Góry Zamkowej.

Chroberz, „Zamczysko”, gm. Złota Pińczowska, woj. kieleckie - patrz: wczesne średniowiecze

CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 43-62
osadnictwo typu miejskiego (XIV do XX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe w obrębie wykopu pod kolektor burzowy (wykop o szerokości 
2,5 m), przeprowadzone od września do grudnia przez mgr. Marka Piotrowskiego („EVIS’ s.c.). 
Finansowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Ciechanowie. Pierwszy sezon badań.

Przebadana powierzchnia to: 
dokumentacja profili na obszarze zniszczonym – łącznie 110 m; 1. 
obszar przekopany metodą wykopaliskową: 60 m x 2,5 m = 150 m². 2. 

Prace archeologiczne miały charakter ratowniczy związany z częściowo już wykonanymi wykopami 
kanalizacyjnymi. Celem prac było zadokumentowanie części zniszczonej (rysunki i fotografie profili) 
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oraz przeprowadzenie badań wykopaliskowych w części planowanej do rozkopania.
Założeniem badawczym było rozpoznanie i zadokumentowanie obiektów w obrębie wykopu 

(szer. 2.5 m) i rozpoznanie stratygrafii nawarstwień miejskich od średniowiecza aż po XX w.
Odkryto duże fragmenty zabudowy miejskiej z XIV/XV w. oraz budynki późniejsze (do XIX 

w.). Odsłonięte fragmenty budynków, to murowane i drewniane piwnice (szczególnie zabudowy 
nowożytnej) oraz częściowo zachowane konstrukcje drewniane budynków średniowiecznych. 
Szczególnie interesujący był fragment spalonej chaty z XV - XVI w., z zachowanymi belkami podłogi, 
o długości 3,5 m i średnicy do 20 cm oraz fragmentami ścian wykonanymi z pionowo ustawionych 
desek obrzuconych gliną. Obok odsłonięto warstwę mierzwy z tego samego okresu, w której znaleziono 
znaczną ilość fragmentów skór, drewna, ceramiki i zabytków metalowych. Grubość tej warstwy – od 
50 do 200 cm (w obrębie wkopu). Warstwa mierzwy zalegała na przestrzeni około 10 m.

W 1998 r. zostało wykonane 100 m wykopu kanalizacyjnego, z czego 40 m (najciekawszych 
z punktu widzenia archeologicznego – obejmujących średniowieczną, drewnianą zabudowę), 
zniszczono sprzętem mechanicznym (zadokumentowano profile archeologiczne). Pozostałe 60 m 
przekopano ręcznie, z pełną dokumentacją archeologiczną.

Do wykopu głównego (biegnącego po linii wschód-zachód), dochodziły dwa 15-sto metrowej 
długości wykopy poprzeczne, przecinające jezdnię po linii północ-południe, także niestety wykopane 
sprzętem mechanicznym. Zadokumentowano profile archeologiczne. W jednym z nich odsłonięto 
potężne fundamenty kamienne z zaprawą wapienną, które mogły być pozostałością, lokalizowanego 
w tej okolicy, kościoła p.w. św. Małgorzaty.

W trakcie badań pozyskano kilka tysięcy fragmentów ceramiki, od XIV do XIX w., kilkadziesiąt 
zabytków wydzielonych z metalu i kości oraz kilka dobrze zachowanych przedmiotów z materiału 
organicznego (drewno, skóra). Do najciekawszych należy, wydobyty z warstwy mierzwy kapelusz, 
wykonany z filcu.

W grudniu, w niewielkim wykopie kanalizacyjnym (należącym do wykonywanej 
sieci), zadokumentowano i zabezpieczono kilka szkieletów ze średniowiecznego cmentarza 
przykościelnego.

Wykopaliska archeologiczne podporządkowane były tempu robót inżynieryjnych; współpraca 
była w pełni zadawalająca. Bardzo ważne stanowisko dla poznania historii miasta i rozplanowania 
średniowiecznego miasta lokacyjnego. Większa część stanowiska zalega pod ruchliwą drogą krajową 
(ul. 17 Stycznia), która przy okazji prac kanalizacyjnych była modernizowana. Nie wydaje się 
możliwe, aby w tym rejonie, w najbliższym czasie prowadzono jakiekolwiek prace ziemne, wiec 
tym cenniejsze są zdobyte dotychczas informacje. Badania przyniosły dużą ilość zabytków kultury 
materialnej miejskiej od średniowiecza aż po czasy współczesne.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Ciechanowskich Studiach Muzealnych”.
Badania będą kontynuowane w miarę przedłużania i budowy planowanego kanału deszczowego.

CIECHANÓW, ul. Pułtuska, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 43–62
osadnictwo typu miejskiego (XV do XX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe w obrębie wykopu pod kolektor odprowadzający wodę 
deszczową (wykop o szer. 2,5 m) przeprowadzone przez mgr. Marka Piotrowskiego („EVIS’ s.c.). 
Finansowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Ciechanowie. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 100 m2.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Ciechanowskich Studiach Muzealnych”.
Badania będą kontynuowane w miarę przedłużania i budowy planowanego kanału deszczowego.
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CIESZYN-Wzgórze Zamkowe, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/1
założenia obronne średniowiecznego zamku piastowskiego - cylindryczna wieża•	

ostatecznej obrony - XIII w. 
Badania wykopaliskowe przeprowadził mgr Wiesław Kuś przy konsultacji archeologicznej dr. 

Zbigniewa Pianowskiego i architektonicznej prof. dr. hab. Janusza Bogdanowskiego. Finansował 
PSOZ . Szósty sezon badań.

W roku 1998 prace badawcze przy wieży cylindrycznej koncentrowały się na dalszej eksploracji 
nawarstwień, które odsłonięte zostały w poprzednim sezonie badawczym. Dotyczyło to głównie 
obiektów, którymi „obudowano” wieżę w okresie pełnego średniowiecza czyli w okresie budowy 
gotyckiego zamku książęcego.

Mur obronny wewnętrzny - od strony południowo-wschodniej, na poziomie podstawy nasypu, 
którym obsypano wieżę, odsłonięto przylegający do badanej wieży fragment średniowiecznego 
muru o długości 4 m. i szerokości 0,8 m. Mur wykonany został z dobrze opracowanego kamienia 
wapiennego, kładzionego na zaprawie wapiennej. Pozostałości zagłębień w licu zewnętrznym 
wieży cylindrycznej wskazują, że mur ów został dowiązany do wieży, prawdopodobnie w okresie 
rozbudowy zamku gotyckiego (XV w.). W rejonie złączenia muru oraz wieży wykonano wstępny, 
sondażowy wykop o wymiarach 2 x 2 m, odsłaniając odsadzkę fundamentową. W trakcie prac tych 
dotarto do nawarstwień z materiałem późnośredniowiecznym, w tym na uwagę zasługuje przydenna 
część średniowiecznego naczynia szklanego.

Dalsze badania w tym rejonie zaplanowano na rok następny. Obiekt ten można zidentyfikować 
na rysunku zamku z 1647 r.

Fundament kamienno - ceglany o kształcie nieregularnego prostokąta - w odległości 
l,2 m na północ od muru wewnętrznego i równolegle do niego, odkryto w 1997 r. fragment 
niezidentyfikowanego bliżej (pozostałość budynku?) muru kamiennego. Badania w 1998 roku, 
które polegały na pogłębieniu wykopu założonego we wnętrzu odkrytej konstrukcji, potwierdzają 
spostrzeżenia z poprzedniego roku o istnieniu w tym rejonie konstrukcji budynku związanego 
z gotyckim zamkiem, przylegającej od wschodu do ściany wieży. Pozyskany materiał ceramiczny 
nosi cechy nowożytne (XVII w.). Analiza zachowanych materiałów ikonograficznych wskazuje 
na pozostałości zabudowań o nieokreślonym przeznaczeniu - możliwe, że mamy do czynienia 
z budynkiem o charakterze gospodarczym.

Mur obwodowy zewnętrzny - kontynuowane prace eksploracyjne prowadzone w rejonie 
odkrytego międzymurza w 1998 r., pozwoliły na uchwycenie większych fragmentów zewnętrznego 
muru obwodowego otaczającego zamek górny oraz odsłonięcie kilkumetrowego fragmentu lica 
wewnętrznego. W ostatnim sezonie przedłużono wykop odsłaniający omówioną konstrukcję muru 
w celu stwierdzenia, czy mur ten łączy się z murem wieży. Obwodowy mur zewnętrzny został 
dobudowany do lica wspomnianej wieży. 

Piec kopułowy - w rejonie międzymurza odkryto (1996) pozostałości konstrukcji pieca 
kopulastego, służącego do wypału cegły. Kontynuacja badań w 1998 r. ujawniła, że górna, ceglana 
kopuła spoczywała na kamiennym fundamencie o wysokości 0,9 m. i grubości 0,7 m., wykonanym 
w głównej mierze z dużych otoczaków. Całość konstrukcji pieca spoczywa na nieutwardzonym, 
gruzowym podkładzie. Obiekt ten należy wiązać z XIX-wieczną przebudową pozostałości zamku 
średniowiecznego.

Mur północny /obwodowy /, kontynuacja muru obwodowego - zachodniego.
Eksploracja nawarstwień bezpośrednio przy licu, zewnętrznym wieży cylindrycznej, od 

strony północno-wschodniej, ujawniła pozostałości konstrukcji muru kamiennego, związanego 
z konstrukcją wieży. Nieduży, odsłonięty fragment jednoznacznie koresponduje z murem 
obwodowym od strony zachodniej. Ze względu na istniejący tutaj także mur oporowy o wysokości 
4,0 m, który wspierał usunięty nasyp, dalsze odsłanianie tegoż muru odłożono do następnego 
sezonu - nastąpi wtedy wzmocnienie konstrukcji całej budowli.

Wykop 4 - kontynuowano eksplorację wykopu 4, osiągając poziom stopy fundamentu 
wieży cylindrycznej od strony lica zewnętrznego. Poziom ten jest zgodny z poziomem stopy 
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uzyskanym od wewnątrz (wykop 5). Poniżej stopy fundamentu wystąpiły nawarstwienia związane 
ze wspominanymi wcześniej nawarstwieniami wału wczesnośredniowiecznego. W pogłębieniu 
wykopu nie wystąpił żaden ruchomy materiał zabytkowy.

Jak już wspomniano, w wykopach od strony wschodniej pozyskano głównie materiał 
ceramiczny, datowany na okres nowożytny. Wyjątek stanowi tutaj materiał średniowieczny, który 
wystąpił w bezpośrednim sąsiedztwie muru wewnętrznego.

CZCHÓW, st. 1, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 107-63/1
ruiny zamku średniowiecznego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 sierpnia do 16 listopada 
przez mgr. Andrzeja Szpunara (Muzeum Okręgowe Tarnów). Piąty sezon badań. Przebadano obszar 
2 arów.

Pod nadzorem archeologa porządkowano wzgórze zamkowe, część odsłoniętych murów zasypano, 
zniwelowano teren wokół wieży zamkowej zdejmując nadkład gruzowy.

Odsłonięto fundamenty murów budowli przy wieży zamkowej.
Odsłonięto niewielkimi sondami zarys budowli bramnej, usytuowanej od zachodniej strony 

wzgórza przy murze obwodowym na stromym stoku.
Wykonano przekop w strefie domniemanego podjazdu do budowli bramnej.
Materiał zabytkowy to liczna ceramika późnośredniowieczna, przedmioty metalowe, m.in. 

strzemiona żelazne, miecz w pochwie, płytki zbroi.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym Tarnowie.
Badania nie będą kontynuowane.

Daniłowo Małe, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12 - patrz: wczesne średniowiecze

Daniłowo Małe, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/34 - patrz: wczesne średniowiecze

Dąbrowa Górnicza- Łosień, st. 2, gm. loco, woj katowickie, AZP 96-50 - patrz: wczesne 
średniowiecze

DĄBRÓWNO, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie
stare miasto, osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XX w.)•	

Wykopaliskowe badania wyprzedzające, przeprowadzone w dniach od 22 października do 13 
listopada przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez J. Matczaka 
(inwestor prywatny). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 210 m².

Badania archeologiczne prowadzono w południowo-wschodnim narożniku rynku w Dąbrównie. 
W ich wyniku odsłonięto i zadokumentowano piwnice budynku, który został wzniesiony w drugiej 
połowie XIX wieku, a uległ zniszczeniu w 1945 roku, po podpaleniu miasta przez armię radziecką. 

Budynek ten znajdował się w południowo-wschodniej pierzei rynku, a obecnie przy ul. 
Kościuszki 19. Była to duża kamienica, niemal w całości podpiwniczona. W trakcie prowadzonych 
prac odsłonięto jej partie fundamentowe wraz z piwnicami w części południowo-zachodniej. Dzięki 
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności projektowany budynek, pod który wykonano wykop, pokrywa 
się z połową istniejącej tu kiedyś zabudowy. Odsłonięte piwnice posiadały obszerne pomieszczenia 
i stosunkowo szerokie korytarze. Podziały wewnętrzne zostały dokonane przez wzniesienie ścianek 
z cegły nowożytnej, łączonej na zaprawę gliniano-piaskową, a w nielicznych tylko przypadkach słabą 
zaprawę wapienną. W obrębie odgruzowanej piwnicy stwierdzono funkcjonowanie trzech rodzajów 
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podłoża na poziomie użytkowym. W części zachodniej była to posadzka ułożona z cegły na podsypce 
z piasku, w części wschodniej natomiast posadzka betonowa. Na pozostałej części poziom użytkowy 
piwnic stanowił szaro-żółty piasek. Najciekawsze jednak wyniki przeprowadzonych badań czekały 
poniżej poziomu użytkowego piwnic funkcjonujących tu do 1945 roku. Po zadokumentowaniu 
odsłoniętych piwnic wykop pogłębiano do poziomu posadowienia projektowanego budynku. Dzięki 
przeprowadzonym badaniom udało się zadokumentować fragmenty zniszczonej przez pożary zarówno 
w 1405, jak też w 1410 roku (13 lipca) zabudowy drewnianej. Jak wynika z zachowanych szczątków 
w postaci sprażonej polepy oraz przepalonych fragmentów drewnianych, początkowo była to bardzo 
prymitywna zabudowa w konstrukcji plecionkowej, w której drewniane plecione ściany obmazywano 
gliną. Zabudowa ta uległa zniszczeniu prawdopodobnie w 1405 roku, po czym została odbudowana 
w konstrukcji solidniejszej, prawdopodobnie szachulcowej, jednakże ze względu na całkowite 
zniszczenia, z całą pewnością stwierdzić tego nie można. Jedno jest natomiast pewne - pierwotna 
zabudowa przyrynkowa, a szczególnie w pierzei północno-wschodniej była przesunięta w stosunku 
do obecnej o ca 3,5 metra w kierunku wschodnim. Tak więc rynek (jeden z obecnie największych na 
terenie województwa olsztyńskiego) był jeszcze większy o wspomniane 3,5 m. 

Jeżeli chodzi o zabudowę murowaną, to w badanym rejonie po raz pierwszy pojawiła się 
ona w drugiej połowie XVII wieku. Na jej ślady natrafiono w postaci zachowanego fundamentu 
kamiennego, gdzie kamienie połączono zaprawą wapienną. Na takie datowanie pozwala pozyskana 
z tego rejonu ceramika, a zwłaszcza cztery malowane i polewane talerze, które wystąpiły w warstwie 
budowlanej w pobliżu fundamentów kamiennych. Podkreślić należy, iż zabudowa ta, która w całości 
zniszczyła ślady działalności ludzkiej z okresu wcześniejszego, całkowicie się z nią pokrywała; 
została wzniesiona w tym samym miejscu. 

Zniszczyła ona całkowicie warstwy, które można określić jako późnośredniowieczne i dlatego 
zachowały się one tylko w tych miejscach, gdzie zabudowa murowana powstała stosunkowo 
późno a więc w drugiej połowie XIX wieku. Najprawdopodobniej dopiero wtedy poszczególne 
działki wydłużono w kierunku rynku o około 3,5 metra, zmniejszając jednocześnie jego wielkość. 
Z najciekawszych zabytków, które znaleziono w trakcie prowadzonych prac oprócz wspomnianych 
4 talerzy z XVII wieku, wymienić należy fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej a także l całą 
pokrywkę, którą można datować na początek XV wieku. Żałować należy, iż stosunkowo liczne 
późnośredniowieczne przedmioty metalowe na skutek wysokiej temperatury i zalegania w bardzo 
przepuszczalnym podłożu w postaci sprażonej polepy i piasku uległy całkowitemu zniszczeniu i nie 
dają możliwości określenia ich kształtu i przeznaczenia. 

Liczne były również przedmioty nowożytne, które zalegały w zagruzowanych piwnicach (między 
innymi łyżwy z lat dwudziestych XX wieku).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Dobra, st. 31, gm. loco, woj. szczecińskie, AZP 29-04/42 - patrz: wczesne średniowiecze

DOBRE MIASTO, st. 1, gm. loco, woj. olsztyńskie
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XV – XX w.)•	

Badania archeologiczne wyprzedzające, przeprowadzone w dniach od 10 do 14 sierpnia, przez 
mgr Hannę Mackiewicz (ARCHEO-ADAM). Finansował M. Narloch (inwestor prywatny). Drugi 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 80 m².

Badania archeologiczne w obrębie wykopu oznaczonego jako 5b na st. I były kontynuacją badań 
przeprowadzonych w 1994 i 1996 roku w wykopie 5. Ponieważ wykop ten od strony południowo-
zachodniej sąsiadował z wykopem 5 oznaczono go numerem 5b. Wykop ten został praktycznie 
wykonany już wcześniej (w 1994 roku) przy okazji prac ziemnych prowadzonych pod sąsiedni 
budynek. Tak więc prace archeologiczne polegały głównie na oczyszczeniu istniejącego już wykopu 
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z nagromadzonych tu śmieci i zadokumentowaniu profilu południowo-wschodniego, przy którym 
zachowały się fragmentaryczne nawarstwienia stratygraficzne. Pozostałe profile nie wystąpiły; 
od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej znajdują się obecnie nowo wzniesione 
budynki. 

Od strony północno-zachodniej na skutek znacznego spadku terenu profil nie występuje.
Na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż przebiegający pierwotnie przez omawianą działkę mur miejski 

został całkowicie zniszczony w latach 1993 -1994. Jego zachowane resztki znajdują się obecnie 
w piwnicy nowo wzniesionego budynku od strony północno-wschodniej. Zadokumentowano je 
w 1994 roku podczas prowadzonych wówczas prac archeologicznych w obrębie wykopu 5. 

Ze względu na znaczne zniszczenia w obrębie wykopu 5b (wskutek prac ziemnych prowadzonych 
przy pomocy sprzętu mechanicznego w obrębie działki sąsiadującej od strony południowo-
zachodniej) praktycznie nie zachowały się tu oryginalne nawarstwienia stratygraficzne ani elementy 
architektoniczne. Jedyny wyjątek stanowi narożnik wschodni wykopu, gdzie udało się uchwycić 
niewielki fragment fundamentu zabudowy XIX-wiecznej w postaci dużych kamieni narzutowych 
łączonych na zaprawę gliniano-piaskową (beżowa glina z wypełnieniem w postaci gruzu ceglanego). 
Mamy tu do czynienia z reliktami budynku, który znajdował się na posesji oznaczonej nr 19 przy 
dawnej ulicy Wałowej. 

Jeżeli chodzi o materiał zabytkowy, to wystąpił on jedynie w części północno-wschodniej wykopu, 
przy samym profilu w warstwie szaro-brunatnej ziemi przemieszanej z gruzem i spalenizną. Materiał 
ten był stosunkowo jednolity i można go datować na XIV-XV wiek.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

39BDzierżnica, stan. 44, pow. Środa Wielkopolska, woj. poznańskie, AZP 54-32/285 - patrz: neolit

Elbląg-Stare Miasto, st. 32, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 16-51/34 - patrz: wczesne średniowiecze

GDAŃSK, st. 20, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 12-44
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XX w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Borcowskiego 
(Pracownia Archeologii Gdańska Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy Gdańsk, Firma Genesis Hotels Inc. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
450 m².

Badaniami objęto spichlerze o konstrukcji drewnianej od 1 poł. XIV w. do XVI w., konstrukcje 
murowano-drewniane od 2 poł. XVI w. do XX w. Wewnątrz obiektów, z których pierwsze zostały 
posadowione na warstwie niwelacyjnej podnoszącej całą powierzchnię wyspy o około 1 m ponad 
ówczesne lustro Motławy, eksplorowano kolejne warstwy niwelacyjne powstające po pożarach. 
Zawartość warstw głównie stanowiło spalone ziarno zbóż.

Materiał ruchomy występował w znikomych ilościach, potwierdzając dodatkowo 
charakter stanowiska. Datowanie bezwzględne jest oparte głównie na wynikach analiz 
dendrochronologicznych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomerania Antiqua”.
Badania nie będą kontynuowane.
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Gdańsk, st. 60, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 12-44/177 - patrz: okres nowożytny

GDAŃSK, st. 105, Stare Miasto, gm. loco, woj., gdańskie, AZP 12-44
zabudowa miejska średniowieczna i nowożytna•	

Badania prowadzili Zbigniew Borkowski, Agnieszka Ruta, Joanna Szubert z Pracowni Archeologii 
Gdańska Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Finansowali: Eugeniusz Lorek, Marian Sieńkowski, 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pierwszy sezon badań.

Badania ratownicze na obszarze działek zostały przeprowadzone w związku z planowanym 
projektem ich ponownej zabudowy i projektem technicznym budynku zakładającym zlokalizowanie 
poziomu piwnicy na rzędnej około 1,00 m n.p.m.

Do tej rzędnej eksplorację ręczną, metodami archeologicznymi wykonano na całym obrysie obu 
działek, tj. na powierzchni około 120 m². Ponieważ warstwa calca na stropie sięgała rzędnej koło 
60 cm n.p.m. wykonano dodatkowo cztery wykopy sondażowe o łącznej powierzchni około 35 m², 
schodząc w nich średnio do poziomu 0,40 cm n.p.m.

Wyniki badań archeologicznych ustalają początek I fazy zabudowy w tej części miasta na około 1 
poł. XV w. i pewne zmiany w jej układzie przestrzennym w stosunku do znanego nam podziału, który 
przetrwał do momentu rozebrania obu kamieniczek podczas realizacji obecnej inwestycji.

Do początku wieku XVII, w przynajmniej czterech kolejnych fazach budowlanych obserwuje 
się zabudowę wyłącznie drewnianą, prawdopodobnie jednak krytą dachówką ceramiczną, sądząc 
z niemałej ilości jej fragmentów w warstwach niwelacyjnych oddzielających wspomniane fazy 
budowlane.

Z fazy I, powstałej na grubej (około 60 cm.) warstwie niwelacyjno-izolacyjnej odsłonięto podwaliny 
konstrukcyjne oraz legary podłogowe jednej chaty, zlokalizowanej niemal na całej powierzchni 
parceli nr 2, sięgającej jednak jeszcze poza mur dzielący obie parcele w XVII w. Od jej wschodniego 
szczytu zachowało się przejście biegnące po osi północ - południe, za którym uchwycono narożnik 
następnej konstrukcji drewnianej kończącej się prawdopodobnie w pierzei dzisiejszej ul. Sierocej. 
Inny miedzuch, służący chyba także jako podwórze biegł wzdłuż południowej ściany chaty z parceli 
nr 2 i oddzielał ją od następnej konstrukcji drewnianej wchodzącej pod istniejący obecnie dom nr 4 
przy ul. Sierocej.

W kolejnych fazach drewnianej zabudowy obserwuje się nieznaczne jedynie przesuwanie tych 
konstrukcji mieszkalnych, jakkolwiek widoczne są zmiany polegające na wymianach nawierzchni 
podwórek i ich zabudowy gospodarczej.

Pod koniec wieku XVI niektóre ściany domów powstają z cegły na zaprawie wapiennej, trudno 
jest jednak stwierdzić czy ich wysokość sięga kalenicy dachów, gdyż zachowane zostały tylko do 
wysokości około 60 cm. Wątki murowane wznoszone były na podwalinach drewnianych opartych na 
uprzednio osadzonych grupach pali.

Mur dzielący obie parcele i stojące tam do czasu rozbiórki kamienice również nie jest jednorodny 
chronologicznie. Można zaobserwować w nim dokonywane naprawy i rozbiórki.

Badania zostały zakończone na podanych wyżej rzędnych, materiał i dokumentacja znajdują się 
w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

GDAŃSK – Główne Miasto, ul. Piwna/Kaletnicza, gm. loco, woj. gdańskie AZP 12-44/168 
ślady osadnictwa z XII(?) i XIII w.•	
osada wczesnomiejska z połowy XIV w.•	
miasto średniowieczne i nowożytne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od kwietnia do sierpnia przez mgr. Mariana 
Kochanowskiego przy współpracy mgr Joanny Orlińskiej, mgr. Roberta Krzywdzińskiego i mgr. 
Macieja Szyszki (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez Przedsiębiorstwo 
„Sanui” w Warszawie Sp. z o.o. Pierwszy sezon badań. 
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Prace stanowiły kontynuację rozpoznania archeologicznego siedmiu parcel na styku ulic 
Kaletniczej i Piwnej z sezonu 1997. Wykonano eksplorację nawarstwień poniżej poziomu posadzek 
piwnicznych w wykopach, założonych w każdej z parcel. 

W wyniku prac eksploracyjnych zarejestrowano miąższość nawarstwień od połowy XIII w. po 
XIX w. Ustalono, że zespół parcel ukształtowano w połowie XIV w., niwelując dla celów budowlanych 
starszy układ architektoniczny, zarejestrowany fragmentarycznie w obrębie parceli nr 29. Ławy 
fundamentowe w ramach poszczególnych parcel, o zróżnicowanych wymiarach konstruowano 
na poziomych, sosnowych i dębowych, legarach o średnicy do 40 cm, wspartych na poziomo 
wbitych w naturalny grunt palach, wzmacniano statykę konstrukcji ławy. Wysokość fundamentów, 
zbudowanych z dużych kamieni, uszczelnionych gruzem ceglanym i mniejszymi kamieniami, 
dochodziła do 100 cm, stanowiąc podstawę właściwego muru ceglanego.

Artefakty, pozyskane z poszczególnych warstw, a zwłaszcza drewnianych latryn, funkcjonujących 
przy każdej z parcel można ogólnie datować na okres od XV po XVIII w.

Rozplanowanie zabudowy było typowe dla podobnych konstrukcji miejskich 
późnośredniowiecznych. W warstwie nadcalcowej przebadanego obszaru, odłożonej na poziomie 
około - 0,60 m n.p.m. uchwycono fragmentarycznie w ramach parceli Piwna 29 ślady domostwa 
starszego, zapewne z XII w.

Prace zakończono, teren przekazano do działań inwestycyjnych.

GDAŃSK, Wyspa Spichrzów, gm. loco, woj. gdańskie
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XX w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne przeprowadzili mgr Zbigniew Borkowski, Aleksander 
Kwapiński, Marcin Szyszka, Mahmmoud El-Tayeb, Agnieszka Ruta, Joanna Szubert, Marcin 
Jagusiak. Monika Kasprzak, Karolina Sarach, Dariusz Osińki (Pracownia Archeologii Gdańska 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) oraz studenci z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Finansowane przez Genesis Hotels Inc oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Drugi 
sezon badań.

Badania archeologiczne przeprowadzone w 1998 r. na działkach miejskich nr 38 i 39 na Wyspie 
Spichrzów spowodowane zostały zmianą lokalizacji podpiwniczenia projektowanego kompleksu 
hotelowego. Objęły one eksploracją do calca całą powierzchnię piwnic w obrysie podanym pracz 
projektantów inwestycji, a ponadto dla określenia pełnych zasięgów obiektów wychodzących poza 
granice wykopów archeologicznych, wykonane zostały trzy dodatkowe przekopy sondażowe. 
Ogółem powierzchnia badań, na której osiągnięto calec przekroczyła 650 m². Ponadto, kierując 
się pierwotnym projektem technicznym, odsłonięto również większą cześć działki nr 38 usuwając 
głównie gruz z podziemi dawnego banku Sparkasse do poziomu ich posadzek.

Ze względu na przesuniecie się obrysu podpiwniczenia, badania objęty obszar już eksplorowanych 
działek (nr wg. planu Buhsego - 21 i 22). Poza nimi przebadano także przylegające do nich działki 
23 i 24.

Dzięki powiększonemu w ten sposób obszarowi eksploracji prowadzonej wzdłuż czterech 
następujących po sobie działkach odkryto, że przynajmniej w tej części Wyspy zmiany granic 
zabudowy były bardziej znaczące niż w pozostałych dotychczas przebadanych kwartałach.

Pierwsza faza zabudowy w tym miejscu nie była zwarta - mamy tam raczej do czynienia 
z pojedynczymi konstrukcjami drewnianymi, otoczonymi dużymi przestrzeniami wolnymi od 
zabudowy, na których co najwyżej stały lekkie konstrukcje plecionkowe. Szczególnie widoczne 
było to na parceli nr 22 (Buhse), gdzie drewnianym konstrukcjom zorientowanym na osi W-E, nie 
odpowiadały podobne obiekty na sąsiadujących działkach.

Niezbyt oczywista wydaje się funkcja owych pierwszych konstrukcji, datowanych wstępnie na 
początek XIV w., niewykluczone że zostały one zniszczone przez powódź. Ich pozostałości bowiem 
nie noszą śladów spalenizny, brak jest również warstw spalonego ziarna.
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Dopiero elementy następnych faz konstrukcyjnych, także funkcjonujących w XIV w., ulegają 
kolejnym pożarom, zaświadczonym przez warstwy spalonego ziarna. Obecność ziarna w horyzoncie 
XIV w. świadczy również o tym, że budynki z tego okresu przyjmują funkcję spichlerzy.

Zabudowa w wieku XIV jest wyłącznie drewniana, przykuta jedynie dachówką ceramiczną.
Ułożenie spichlerzy biegnie wzdłuż osi W-E, jednak zarówno ściany boczne jak i frontowe są 

przesunięte w stosunku do późniejszych ciągów murowanych.
Orientacja spichlerzy zmienia się całkowicie pod koniec XIV w, i przypomina układ pokazany 

na tzw. Planie Sztokholmskim z budynkami ustawionymi w czworobok wokół wewnętrznego 
dziedzińca. Dopiero po zakończonej pożarem tej fazie, prawdopodobnie w wieku XVI (uściślenie 
chronologii nastąpi po otrzymaniu wyników analizy dendrochronologicznej), następne spichlerze, 
już murowane, biegną na osi W-E, chociaż nie dochodzą do samego brzegu Motławy. Wówczas 
pojawiają się miedzuchy, z których jeden pomiędzy parcelami nr 22 i 23 był eksplorowany w trakcie 
badań. Jego funkcjonowanie można wydatować do 1813 r. kiedy po wojnie napoleońskiej wychodzi 
z użycia po pożarze duży kwartał spichlerzy. Na działkach 22 l 23 spichlerze zostają zastąpione 
obszernym placem przykrytym dachem wspierającym się na palach.

Materiał archeologiczny pozyskany w wyniku wykopalisk oraz rysunkowa i fotograficzna 
dokumentacja warstw i obiektów znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Badania zostały zakończone.

Giebułtów, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. kieleckie, AZP 95-59 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Gniezno, st. 237, loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/- - patrz: wczesne średniowiecze

Gnojno, st. III, gm. Konstantynów, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/40 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Gołasze – Puszcza, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80 - patrz: wczesna 
epoka brązu

GOZDÓW, st. 1, gm. Werbowice, woj. zamojskie, AZP 87-93
gródek średniowieczny (2 poł. XIV-XV w. i okres nowożytny - XVI-XVIII w.)•	

Badania prowadziła mgr Ewa Prusicka – Kołcon (Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
środowiska Kulturowego w Lublinie). Finansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego w Lublinie oraz PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko l w Gozdowie położone jest w odległości około 400 m od zwartej zabudowy wsi, na 
północ od zabudowań podworskich, na lessowym cyplu w dolinie rzeki Huczwy. Południowa część 
stanowiska tworzy odrębną całość w postaci kopca o wymiarach 38 X 58 m górującego nad okolicą. 
Część ta to domniemany gródek, który stał się miejscem badań wykopaliskowych.

Celem badań było rozpoznanie charakteru i chronologii stanowiska, odsłonięcie ewentualnej 
zabudowy i określenie stratygrafii kopca.

Założono 6 wykopów badawczych o łącznej powierzchni około 2 arów. Prace badawcze na 
stanowisku ujawniły bogate osadnictwo sięgające od neolitu aż do czasów nowożytnych. Odsłonięto 
w wyniku badań trzy obiekty neolityczne: grób szkieletowy oraz dwie jamy gospodarcze. Ponadto 
odsłonięto obiekt mieszkalny, dwa murki fundamentowe oraz rodzaj bruku kamienno-ceglanego; 
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obiekty te są datowane na średniowiecze i okres nowożytny.
W wykopach I i IIIa odsłonięte dwa mury fundamentowe określone jako Mur A i B. Usytuowane 

były równolegle, wzdłuż osi wschód-zachód, w odległości 2,20 m od siebie. Mur A założony został 
na planie prostokąta o wymiarach l,00 x 1,60 m i zachował wysokość 1,30 m. Mur B został w dużej 
części zniszczony przez wkop współczesny i zachował wymiary 1,30 x 0,80 m. i wysokość 40 cm. Oba 
mury, pełniące przypuszczalnie tą samą funkcję, wykonane zostały w wykopach wąskoprzestrzennych 
z kamienia wapiennego na zaprawie wapienno-piaskowej. Datuje się je na podstawie naczynia 
znalezionego pod stopą fundamentową Muru A (ofiara zakładzinowa?) na XlV-XV w.

W wykopie III b odsłonięto nieregularny, o grubości około 30 cm murek wykonany z gruzu 
kamiennego i nielicznych cegieł tzw. palcówek (Mur C). Jest to zapewne fragment posadzki lub 
jakaś forma utwardzania terenu. W wykopach II-V odsłonięto obiekt 3, który określono jako relikty 
budynku mieszkalnego. Zarejestrowano go na długości 19-20 m w postaci nieckowatcgo zasypiska. 
Obiekt założony został bezpośrednio w calcu. a największa głębokość zarejestrowana w jego obrębie 
wynosiła 3,80 m poniżej gruntu. Zauważono dwufazowość obiektu. Z pierwszej fazy pochodzą 
relikty drewna, dobrze zachowane dzięki dużej wilgotności wskutek podmakania gruntu oraz poziom 
spalenizny i cienka warstwa namulania. Z drugiej zaś fazy jednorodne zasypisko negatywu obiektu 
o miąższości około 2 metrów z przemieszanym materiałem ruchomym datowanym na XVI-XVIII 
wiek. Chronologię niższego poziomu użytkowania określono na podstawie ceramiki, wyrobów 
metalowych i fragmentów odzieży skórzanej na 2 poł. XIV - XV wiek. Pierwotny obiekt, którego 
rozmiary nie zostały jeszcze ustalone, spłonął. Następnie wkrótce został odbudowany. Udało się ustalić 
przebieg trzech ścian budynku z drugiej fazy funkcjonowania. Nie uchwycono jednak narożników, 
ani czwartej ściany, niemożliwe więc było określenie jego wielkości i kształtu.

Dokumentacja z badań znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
w Zamościu, zaś materiały w Muzeum Regionalnym w Hrubieszowie. 

Badania będą kontynuowane.

40BGrodno, st. 6, gm. Chełmża. woj. toruńskie, AZP 37-44/15 - patrz: wczesna epoka żelaza

Horodyszcze, st. III, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie, AZP 67-87/3 - patrz: wczesne 
średniowiecze

HUTKI, gm. Bolesław, woj katowickie
późnośredniowieczna osada hutnicza (XIV-XVI w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 22 sierpnia do 4 września, 
koło Olkusza, na terenie wyrobiska kopalni piasku Jaworzno-Szczakowa. Badaniami kierowali 
mgr mgr Jacek Pierzak, Dariusz Rozmus, Jerzy Łoś. Były finansowane przez kopalnię Jaworzno-
Szczakowa. 

Badania stanowiły kontynuację prac z 1993 roku. Odkryto relikty konstrukcji drewnianych 
i skupiska kamieni oraz koryto płuczki z pnia drzewa.

Materiały archeologiczne zostały przekazane do działu archeologii Muzeum Śląskiego 
w Katowicach. Fragmenty konstrukcji drewnianych oraz najlepiej zachowana część koryta 
płuczki zostały dołączone do kolekcji zabytków górnictwa w Muzeum Regionalnym PPTK 
w Olkuszu.

JANKOWO DOLNE, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/146 
osada kultury pomorskiej (starszy okres przedrzymski)•	
osada wczesnośredniowieczna z XI-XIV w.•	
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zabudowa dworska z XIV-XVIII w.•	
Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski (Muzeum Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie). Finansował PSOZ w Warszawie. Ósmy sezon badań. 
Prace wykopaliskowe przeprowadzono z trzech stron - południowej, zachodniej i północnej 

wokół wcześniejszych wykopów. Rozkopano łącznie 88,62 m² powierzchni stanowiska odkrywając 
7 nowych obiektów (nr 10-16), a częściowo eksplorując trzy obiekty odsłonięte w latach ubiegłych 
(nr 3,4,6).

W niewielkim wykopie północnym (10 m²) uchwycono dalszą część gruzowiska dworu (obiekt 
3) z XV w, z bardzo dużą ilością materiału źródłowego oraz rumowisko dworu z XVII w. (obiekt 6) 
spalonego w połowię XVIII w. W wykopie zachodnim (34x24 m²) wybrano skraj zawaliska dworu 
z XV w. oraz resztki jamy z XVII w, (obiekt 4). Odkryto tutaj także dwie duże jamy z XVII-XVIII w. 
Podobne dwa obiekty wystąpiły w wykopie południowo-zachodnim (obiekty nr 11, 16). Natomiast 
w wykopach południowo-wschodnich odsłonięto jamę po słupie budowli (obiekt nr 12), a przede 
wszystkim północną część kamiennego fundamentu czworobocznego budynku z piwnicą (obiekt 10). 
Jego narożnik północno-zachodni został wkopany w dużą cylindryczną jamę z XV w. Kamienie 
fundamentu występowały już w warstwie ornej na głębokości 10 centymetrów. Jego długość w rzucie 
I wynosi 6,20 m, a w rzucie II - 5,80 m. Odsłonięte go na szerokość 3,20 m, a jego spąg wystąpił na 
głębokości 0,92 m od powierzchni pola. Ściana zachodnia fundamentu kamiennego spojonego gliną 
ma szerokość 1,10 m, a ściana północna - 0,70 m. Przy narożniku północno-wschodnim znajduje 
się wejście do piwnicy usytuowane w ścianie północnej, które zostało przywalone rumowiskiem 
spalonych belek z gliną ze ściany budynku. Po zdjęciu wierzchniej warstwy kamieni w części 
wschodniej dolne kamienie są ułożone łukowato. W wypełnisku piwnicy oraz w glinie fundamentowej 
znaleziono dużą ilość ceramiki i kafli, w tym także ułamki kafli gotyckich z XV w. oraz liczny inny 
materiał źródłowy.

W wykopach i obiektach zebrano 8090 fragmentów naczyń glinianych wczesnośredniowiecznych, 
głównie jednak późnośredniowiecznych i nowożytnych, a także ponad 660 ułamków kafli, głównie 
z XVII w. oraz z XV w., a także - nieliczne - z XVI w. Wystąpiły kawałki cegieł, płytek i dachówek oraz 
drewna. Znaleziono zatyczkę glinianą, części osełek i płytki kamiennych, ułamki naczyń (pucharów) 
i butelek szklanych oraz szyb, jak również liczne gwoździe, ćwieki, zawiasy, podkówki, sztabki, 
pierścienie, kłódkę, skobel, wędzidło i inne przedmioty żelazne. Odkryto też zdobioną okładzinę 
kościaną, okucie miedziane i szeląg Zygmunta III. Materiał ten jest datowany na XV-XVIII w.

W warstwie humusu pierwotnego oraz w obiektach wystąpiły ułamki naczyń glinianych związane 
z osadą kultury pomorskiej ze starszego okresu przedrzymskiego.

Materiały źródłowe zostały przekazane do Muzeum Początków Państw Polskiego, które 
zamierza kontynuować badania z uwagi na systematyczne niszczenie orką stanowiska.

JANOWO, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie
cmentarz późnośredniowieczny i nowożytny (XV/?/-XVII w.)•	

Nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych pod budowę kolektora ściekowego, 
przeprowadzone w dniach od 3 do 6 czerwca, przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). 
Finansowane przez Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych) w Olsztynie. Pierwszy 
sezon badań.

Nadzory archeologiczne - wykopy I – Ib objęły swym zasięgiem obszar dawnego starego miasta, 
w miejscu, w którym jeszcze w latach międzywojennych znajdował się kościół. Obecnie jest to teren 
położony na wschód od ulicy 19-ego Stycznia i na południe od rzeki Orzyc. Zarówno wcześniej, jak 
również obecnie jest to rejon położony na północno-wschodnich peryferiach miejscowości. Wykopy 
prowadzono zgodnie z projektem realizacyjnym. Podkreślić jednak należy, iż przed przystąpieniem 
archeologa do pracy część wykopów, które powinny być objęte nadzorem wykonano i zasypano, 
zwłaszcza od strony pomocnej i północno-wschodniej. W tym przypadku należy żałować, iż fakt taki 
miał miejsce, zwłaszcza w kontekście wyników. Stwierdzono, iż mamy tu do czynienia z obszarem, 
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na którym znajduje się późnośredniowieczny cmentarz, i nadzór prowadzony w tych miejscach 
pozwoliłby ustalić jego granice w tym miejscu, a co za tym idzie, także jego wielkość. W trakcie 
prowadzonych nadzorów zebrano bardzo nieliczny materiał zabytkowy, choć o szerokim spektrum 
chronologicznym obejmującym zarówno późne średniowiecze, jak też okres późnonowożytny. 
W sumie podczas prac terenowych sprawowano nadzory w obrębie wykopów liniowych o łącznej 
długości 63 metrów i głębokości od l do 3 metrów. 

Prowadzone nadzory objęły swym zasięgiem południową i południowo-zachodnią część nekropoli. 
W trakcie prac ustalono, pomimo braku jednoznacznych elementów umożliwiających określenie 
dokładnej chronologii, iż mamy tu do czynienia z cmentarzem użytkowanym przez długi okres czasu 
(ca 300 lat/?/) w co najmniej dwóch fazach. 

Ponieważ cmentarz w tej części Janowa nie występuje na żadnym z zachowanych planów 
i katastrów, nawet tych najstarszych z początku XIX wieku, należy przyjąć, iż mamy tu do czynienia 
z miejscem, w którym zaprzestano chowania zmarłych co najmniej kilkadziesiąt lat wcześniej a więc 
najpóźniej w pierwszej połowie XVIII wieku. Nie można wykluczyć także faktu, że miało to miejsce 
już w końcu wieku XVII-go. Wiadomo natomiast, iż w tym rejonie Janowa znajdował się kościół 
jeszcze przed nadaniem miastu praw miejskich, należy przyjąć funkcjonowanie tu w tym samym czasie 
cmentarza. Mielibyśmy więc do czynienia z nekropolą użytkowaną od pierwszej połowy XV do końca 
XVII wieku a więc przez niemal trzysta lat. Ponieważ jednak cmentarz położony był na peryferiach 
miasta i zajmował znaczny obszar (ca 1,5 ha), tak długi okres użytkowania wydaje się całkiem realny. 
Wydaje się, pomimo ograniczonego pola obserwacji (niewielka szerokość wykopów), iż można 
zaryzykować hipotezę, że początkowo pochówki składano po osi północ-południe, natomiast w fazie 
młodszej (między innymi groby z zachowanymi fragmentami trumien) po osi wschód-zachód. 

Konkludując należy podkreślić, iż dzięki prowadzonym nadzorom archeologicznym zlokalizowano 
późnośredniowieczny cmentarz szkieletowy w północnej części miejscowości, która od początku XV 
wieku posiadała prawa miejskie utracone l czerwca 1869 roku. Ze względu na stosunkowo dobrze 
zachowane pochówki obszar ten należy otoczyć szczególną ochroną konserwatorską z ewentualnym 
przeznaczeniem do badań systematycznych lub przynajmniej ratowniczych, które pozwoliłyby ustalić 
zasięg nekropoli. Podkreślić należy także, iż stanowisko to może stanowić doskonały materiał do badań 
antropologicznych z terenów pogranicza prusko-mazowieckiego, z czasów kiedy to niejednokrotnie 
osadnicy z Mazowsza stanowili znaczną część mieszkańców nowozakładanych miast na terenie 
państwa zakonnego. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

JELENIA GÓRA, st. 2, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 84-16/2
grodzisko (?) i zamek późnośredniowieczny (2 połowa XIII - 1 połowa XV w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Stanisława Firszta 
(Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Okręgowe w Jeleniej 
Górze. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m².

Wykop I/95/98 w N części Wzgórza Krzywoustego (kontynuacja eksploracji wykopu w roku 
1995).

Na głębokości 60 cm (od obecnego poziomu użytkowego) w centralnej partii wykopu odsłonięto 
zewnętrzne lico fragmentu muru kamiennego spojonego zaprawą wapienną (odkrytego w 1995 r.). 
Od północy i północnego zachodu do lica przylegała zielonoszara, gliniasta warstwa. Północny 
kraniec wykopu stanowiła lita skała oraz żwir, w południowej partii wykopu zalegał szary poziom 
podglebia.

Eksplorację wykopu w roku 1998 zakończono na głębokości 65 cm. Ruchomy materiał zabytkowy 
w postaci licznych fragmentów naczyń glinianych, datowanych na XIV-XV w., pozyskano w obrębie 
gliniastej warstwy oraz poziomu podglebia. Ponadto wydobyto około 20 przedmiotów żelaznych, 
w tym przeważnie gwoździ w obrębie muru.
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Materiały znajdują się w PSOZ w Jeleniej Górze i Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze.
Wyniki badań zostaną opublikowane w Roczniku Jeleniogórskim, tom XXXI lub XXXII.
Badania będą kontynuowane.

JĘDRZEJÓW - klasztor cystersów, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 90-99
klasztor cystersów (późne średniowiecze - okres nowożytny)•	

Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadziła mgr Beata Kwiatkowska-Kopka. 
Finansowane w ramach Programu Rządowego „1000 lat Zjazdu Gnieźnieńskiego”. Trzeci sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 6,5 ara. 

W trakcie trzech lat badań eksplorowano na obszarze skrzydła wschodniego głównie gruzowo 
niwelacyjne nawarstwienia, odsłaniając relikty architektury; w wytypowanych miejscach zakładano 
sondy architektoniczno-archeologiczne uzyskując stratygrafię do głębokości zalegania calca. 
Ujawniono kolejne poziomy na zewnątrz i w obrębie poszczególnych pomieszczeń. Wyróżniono 
poziom budowy skrzydła wschodniego, oraz uściślono dane dotyczące posadowienia tzw. kościoła 
przedcysterskiego. W obrębie kapitularza zarejestrowano pochówki zarówno z okresu funkcjonowania 
klasztoru jak i najprawdopodobniej z fazy przedcysterskiej.

Pozyskano dużą ilość materiału ruchomego w postaci fragmentów metalu, detali architektonicznych, 
ceramiki zarówno naczyniowej jak i budowlanej, szkła, monet.

Pobrano próbki zapraw.
Materiały znajdują się na terenie opactwa, dokumentacja wypożyczona przez prowadzącą 

badania.
Wyniki badań zostały opublikowane w ramach publikacji dotyczących stanowisk badanych 

i finansowanych przez program „1000 lat Zjazdu Gnieźnieńskiego”.
Badania będą kontynuowane.

Kętrzyn, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: okres nowożytny

Kielce– zamek, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie - patrz: okres nowożytny

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Kłecko, st. 14, 20, 24, 25, 27, 3, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 48-32/79, 6, 82, 83, 5,78 - patrz: 
wczesne średniowiecze

KONIN-PLAC WOLNOŚCI, gm. loco, woj. konińskie, AZP 57-40
plac miejski z ratuszem (późne średniowiecze do czasów współczesnych)•	

Ratownicze i weryfikacyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 kwietnia 
do 15 maja, przez mgr. mgr. K. Gorczycę, J. Kapustkę (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane 
przez Urząd Miejski w Koninie. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko z warstwami od późnego średniowiecza do czasów współczesnych badane było 
w ramach planów zagospodarowania konińskiej starówki. Głównym celem prowadzenia prac było 
ustalenie lokalizacji ratusza miejskiego, zabudowy towarzyszącej oraz określenie stopnia zachowania 
i wartości naukowej obiektów.

Pod warstwą współczesną warstwy niwelacyjne z XIX w. (teren został podwyższony 
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i wybrukowany). W kilku miejscach uchwycono fragment stratygrafii średniowiecznej - głównie 
dużego pożaru z początku XV w.

Udało się zlokalizować niewielkie pozostałości ratusza z 2 połowy XVIII w. (większa część 
niedostępna jest do badań gdyż zalega pod ulicą).

Całość silnie zniszczona (chodzi o warstwy średniowieczne) w XIX-XX w. w wyniku 
prowadzonych prac budowlanych, melioracyjnych i zakładania instalacji energetycznej, kanalizacyjnej 
czy wodociągowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studium Zagospodarowania Starówki Konińskiej”.
Badania nie będą kontynuowane.

Koprzywnica, st. 111, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 91-72/318 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kornaciska, st. 2, gm. Długosiodło, woj. ostrołęckie, AZP 45-71/7 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KORZKIEW- Zamek, gm. Zielonki, woj. krakowskie, AZP 100-56/1
zamek rodzinny Zaklinów z 2 poł. XIV w. rozbudowany w XV i 2 poł. XVI w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. Mariana 
Myszkę (Pracownia Archeologiczna). Finansowane przez Donimirski Pałac Pugetów Busssiness 
Center w Krakowie. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię około 10 m².

Badania przeprowadzono ramach nadzoru archeologicznego wykopów budowlanych, 
usytuowanych w budynku bramnym i po zewnętrznej stronie muru obwodowego, przy baszcie 
południowo-zachodniej. 

W wykopach u podstawy muru obwodowego zalegała, na calcowej glinie i skale wapiennej, 
warstwa czarnej ziemi gliniastej bez zabytków. W budynku bramnym występowała, na calcu 
i w wypełnisku wkopu fundamentowego przy murze czołowym, warstwa czarnej ziemi z gliną oraz 
grubym gruzem kamiennym i bryłkami zaprawy wapiennej. Warstwa powstała w czasie budowy 
budynku bramnego i mogła stanowić nawierzchnię przez krótki okres po jego wzniesieniu.

Znaleziono w niej liczne ułamki naczyń z 2-iej połowy XVI w., które wskazują na chronologię 
budowy budynku bramnego.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania będą kontynuowane.

Kostrzyn - Stare Miasto, st. l, Kościół Najświętszej Maryi Panny, AZP 48-06/1 - patrz: okres 
nowożytny

KOSZALIN, Stare Miasto, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 15-21
zabudowa miejska (XIII-XVIII w.)•	

Badania prowadził mgr Roman Kamieński (Pracownia Archeologiczna Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie). Finansowało Przedsiębiorstwo Budowlane Pro-Bud mgr inż. Mariana 
Jagiełki z Kołobrzegu. Pierwszy sezon badań. 

Celem Badań było rozpoznanie zabudowy średniowiecznej i nowożytnej kwartału.
Badania będą kontynuowane.
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Kozioł, st. 10, gm. Kolno-Turośl, woj. łomżyńskie, AZP 31 – 74 - patrz: mezolit

KRAKÓW - BRONOWICE WIELKIE, st. 7, 8, 24, gm. Kraków-Krowdrza, AZP 102-56/198, 199, 
211

ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada późnośredniowieczna (XIII-XVI w.)•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu i lipcu, przez mgr. Emila Zaitza 
(Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto prace ziemne (odhumusowanie terenu dotychczasowych ogródków działkowych) 
w rejonie ulic Josepha Conrada i Sosnowieckiej. Były one związane z budową centrum handlowego 
„Ikea” oraz z przebudową ulic i parkingów. W czasie dawniejszych badań terenowych (m.in. 
w ramach AZP) stwierdzono tu ślady penetracji przez osadnictwo neolityczne (l wyrób krzemienny) 
oraz późnośredniowieczne (7 ułamków ceramiki) i nowożytne (m.in. moneta z XVII wieku).

W czasie tegorocznych badań nie potwierdzono obecności stałego zasiedlenia tego terenu. 
Ani w warstwie humusu, ani też w stropie gliniastych nawarstwień calcowych nie stwierdzono 
obiektów archeologicznych oraz poważniejszych śladów eksploatacji w czasach pradziejowych 
lub w średniowieczu. Większość materiałów ceramicznych (głównie nowożytne doniczki) była 
powiązana z funkcjonowaniem ogródków działkowych w XX wieku. Zabytki starsze mogły się tu 
dostać w czasie nawożenia pól przez gospodarzy zamieszkujących dawną wieś Bronowice Wielkie.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kazimierz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10 - patrz: okres 
nowożytny

KRAKÓW-KLEPARZ, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/40
osada wczesnośredniowieczna•	
miasto lokacyjne i nowożytne•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w październiku przez mgr. Emila Zaitza 
(Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Badania prowadzono w wykopach budowlanych w obrębie posesji ul. Długa 38 - Pl. Słowiański 
5. Budynek ten znajduje się w północnej części lokacyjnego miasta, zwanego w XIV w. „Alta 
civitas”, Florencja lub Clepardia. W wykopach stwierdzono nawarstwienia kulturowe z późnego 
średniowiecza i z czasów nowożytnych, średniowieczne(?) groby oraz relikty murów gotyckich. 
W podziemiach tego budynku zachowały się także gotyckie piwnice ze sklepieniami i portalami 
kamiennymi. Z uwagi m.in. na obecność pochówków można przypuszczać, że odkryte obiekty są 
pozostałością zespołu sakralnego (kościół św. Krzyża lub zabudowania klasztorne/?/), związanego 
z zakonem Benedyktynów Słowiańskich, sprowadzonych z Pragi przez króla Władysława Jagiełłę.

Kraków -Kurdwanów, st.12, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 104-56/9 – patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Kraków -Nowa Wieś, st. 4, gm. Kraków-Krowdrza, woj. krakowskie, AZP 102-56/70 - patrz: okres 
nowożytny
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Kraków -Nowy Świat, st. 2, 4, 5, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/54,56,57 - patrz: okres 
nowożytny

Kraków -Piasek, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/45 - patrz: wczesne średniowiecze

Kraków -Piasek, st. 7, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/51 - patrz: okres nowożytny

Kraków -Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6 - patrz: 
wczesne średniowiecze

Kraków -Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Wesoła, st. 14, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/35 - patrz: okres nowożytny

Kraków -Wesoła, st. 16, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/37 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Zwierzyniec, st. 22, gm. Kraków-Krowodrza, woj. krakowskie, AZP 102-56/128 - patrz: 
okres nowożytny

KRASNYSTAW, ul. J. Piłsudskiego 5, st. 101, woj. chełmskie, AZP 83-87/92 
miasto późnośredniowieczne (XIV-XV w.)•	
pojezuicki zespół klasztorny (XVI-XVIII w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Stanisława Gołuba i Tomasza 
Dzieńkowskiego. Czwarty sezon badań.

Celem badań było rozpoznanie wschodniego skrzydła wpisanego do rejestru zabytków zespołu 
pojezuickiego w Krasnymstawie pod kątem możliwości istnienia piwnic oraz nawarstwień kulturowych. 
Pracami objęto również fragment skrzydła południowo- wschodniego (w pomieszczeniach przy 
bramie). 

Założono dwa wykopy sondażowe oraz dokonano 11 odwiertów. Badania uzupełniono analizami 
architektonicznymi. 

W wykopie I, założonym przy wewnętrznym licu partii fundamentowej zachodniej ściany 
skrzydła wschodniego, natrafiono na fragment oszczędnościowego łuku arkadowego, posadowionego 
w czarnej zbitej ziemi, datowanej zabytkami ceramicznymi na XIV-XV w. Przestrzeń pod nim 
wypełniona została w celu wzmocnienia gliną lessową. Łuk przykrywa mur cokołowy z czerwonej 
cegły, na którym wzniesiono węższe ściany naziemne budowli. W materiale zabytkowym przeważa 
ceramika i kafle z okresu użytkowania zespołu przez jezuitów (XVII oraz XVIII w.). 

W wykopie II, założonym przy północnym licu północnej ściany skrzydła wschodniego, 
odsłonięto kolejny fragment oszczędnościowego łuku arkadowego. Stratygrafia kulturowa, 
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chronologia i charakter łuku był podobny. Na głębokości 50 cm natrafiono na pierwotny poziom 
ceglanej podłogi.

W czasie badań odkryto również część obiektu – jamy pradziejowej z okresu średniowiecza. 
Znaleziono także ceramikę pradziejową, przypuszczalnie kultury łużyckiej oraz dużą ilość kości 
zwierzęcych.

Badania wykazały brak pod budynkiem piwnic reliktów starszych budowli.

Krosno Odrzańskie, st. 11, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 59-10/45 - patrz: okres nowożytny

Krzeczyn Wielki, st. 12, woj. legnickie, AZP 74-20/31 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

LĄD-klasztor, gm. Lądek, woj. konińskie, AZP 57-37
klasztor pocysterski; kaplica, groby (późne średniowiecze, XIV w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 listopada do 1 grudnia 
przez dr Łucję Pawlicką-Nowak (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,5 ara.

Obiekt namierzony podczas nadzoru nad pracami remontowymi, prowadzonymi w kaplicy 
w 1996 r. Uchwycono wtedy zarys dwóch jam grobowych, ołtarza kamiennego oraz w jednym 
miejscu glinianej posadzki średniowiecznej.

Obiekt został czasowo wyłączony z użytkowania i zabezpieczony do przyszłych badań.
Obiekt silnie zniszczony w wyniku wcześniejszych prac. Udało się uchwycić zasięg dwóch jam 

grobowych z trzema nieboszczykami (najprawdopodobniej fundatorzy kaplicy -  znani z relacji 
historycznych, materiał kostny w trakcie badań). Materiał ruchomy był bardzo nieliczny.

Po zakończeniu prac archeologicznych dokonano częściowej rekonstrukcji odkrytych obiektów 
(ołtarz, zarysy grobów).

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Badania nie będą kontynuowane.

LEGNICA-Stare Miasto, ul. Złotoryjska, dz. 538/3, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 2 listopada do 30 grudnia przez mgr. 

W. Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez BGH-RM Development 
w Legnicy.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, ul. Młyńska, dz. 363/3, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 1 maja do 1 listopada przez mgr.  

W. Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez BGH-RM Development 
w Legnicy.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, ul. Piastowska, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 25 maja do 30 czerwca przez mgr. W. 
Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez Legnicką Kurię Biskupią.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.
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LEGNICA-Stare Miasto, ul. Szpitalna i Środkowa, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 30 czerwca do 30 września przez mgr. 

A. Dobrowolskiego (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez 
„Budoprojekt” S.A. w Głogowie. Przebadano powierzchnię 9 arów.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, ul. Młynarska, dz. 363/2, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 6 lipca do 30 lipca przez mgr. W. 

Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez J. A. Rojcewicza.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, ul. Muzealna i ul. Gwarna, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 15 września do 21 grudnia przez mgr. W. 

Grabowskiego. Finansowane przez Statoil Polska Sp. z o.o. Przebadano powierzchnię 20 arów.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, ul. Rycerska, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 19 października do 30 listopada przez 

mgr. W. Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez „Elsur” s.c. Legnica.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, Rynek, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 26 października do 15 grudnia przez mgr. 

W. Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez „P.P.H.U. Wamar” Jelenia 
Góra.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, ul. Środkowa, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 26 października do 1 grudnia przez mgr. 

W. Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez „Renomę” Lublin.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, Brama Glogowska, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 28 października do 1 grudnia przez mgr. 

W. Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez Przedsiębiorstwo „Budomex” 
Sp. z.o.o. Włocławek.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

LEGNICA-Stare Miasto, ul. Złotoryjska, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 14 do 24 grudnia przez mgr. W. 

Łaszewskiego (Pracownia Badawcza „Verba”). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Moderbud” Sp. z.o.o. Legnica.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.
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LEGNICA-Stare Miasto, ul. Najświętszej Maryi Panny, gm. loco, woj. legnickie
Badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 4 lutego do 30 kwietnia przez A. 

Dobrowolskiego (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez 
„Budoprojekt” S.A. w Głogowie. Przebadano powierzchnię 465 m².

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy.

Lubaczów, st. 14, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 100-87/40 - patrz: wczesne średniowiecze

LUBAWA - zamek, gm. loco, woj. olsztyńskie
zamek biskupów chełmińskich z XIV-XIX w.•	

Badania prowadziła ekipa z Katedry Archeologii Historycznej Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: 
mgr A. Andrzejewski, prof. L. Kajzer (autor sprawozdania) i mgr M. Lewandowski. Finansował 
Urząd Miejski w Lubawie i Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. 

Mury zamku lubawskiego, głównej rezydencji biskupów chełmińskich, zostały rozebrane w 1826 
r. Do dziś, na wschód od zespołu staromiejskiego, znajdują się czytelne jego relikty w postaci: murów 
zewnętrznego obwodu, zakreślającego prawie kwadrat o boku około 70 m oraz powtórnie złożony 
w XIX w. granitowy gotycki portal, pierwotnie stanowiący obramienie przelotu bramnego, ulokowanego 
w skrzydle zachodnim. Na początku lat osiemdziesiątych prowadzono na zamku nadzory archeologiczne, 
związane ze społeczną akcją, zmierzającą do odgruzowania czteroskrzydłowego zamku właściwego - 
tworzącego kwadrat o boku około 50 m. Odkryte wtedy korony murów uległy zniszczeniu.

Konieczność poznania a może i rewitalizacji obiektu (dostrzeżona przez lokalne czynniki, 
a szczególnie Burmistrza Miasta Lubawa) sprawiła, że obiekt stał się przedmiotem badań 
archeologiczno-architektonicznych, które przeprowadzono w sierpniu 1998 r. Zebrano podstawowe 
dane historyczne dotyczące dziejów i przekształceń budowlanych zamku, wykonano plan sytuacyjno-
wysokościowy całego założenia, zarejestrowano istniejące relikty murowane i zrealizowano pierwszy 
etap badań planowanych na 4 sezony.

Wyeksplorowano pięć wykopów (1-V), o łącznej powierzchni 174 m² i orientacyjnej kubaturze 535 
m³ (bez odliczenia blisko 197 m³ odkrytych murów). Zgromadzono 7655 zabytków ruchomych, które 
uporządkowano w 305 numerach inwentarza. Sporządzono niezbędną dokumentację archeologiczną 
i architektoniczną, tak rysunkową, jak i mechaniczną.

Badania doprowadziły do poznania nawarstwień kulturowych, zalegających w międzymurzach; 
wschodnim i zachodnim. Pozwoliły na ocenę stanu zachowania i obrazu budowlanego południowych 
partii skrzydeł zachodniego i wschodniego oraz całego skrzydła południowego. Za najważniejszą 
obserwację poczynioną w trakcie tegorocznych badań traktować należy ustalenie, że rozbiórka 
zamku (przeprowadzona przez władze pruskie na początku XIX w.) miała charakter porządkowy 
a nie ekonomiczny. Obiekty rozebrano tylko do „stanu O”, pozostawiając w stanie nienaruszonym 
fundamenty i dolne poziomy murów dolnej kondygnacji. 

Sądzić należy, że przyziemne mury zamku zachowane są kompletnie i umożliwią pełną 
rekonstrukcję jego rozplanowania w poszczególnych etapach budowlanych.

Stwierdzono, że zamek powstał na uprzednio użytkowanym osadniczo terenie na początku 
XIV w. prawdopodobnie z inicjatywy biskupa Hermana (1303-1311). Prace murarskie prowadzono 
sukcesywnie a wraz z postępami budowlanymi podwyższano poziom platformy zamkowej. Szacować 
należy, że łączna kubatura zwiezionych tu nasypów wynosiła około 12-15 tysięcy m³. Także 
w kolejnych etapach budowlanych (z których najważniejszymi były: późnogotycki z początku XV 
i wczesnobarokowy z początku XVII w.) wznoszone były skrzydła obwodu wewnętrznego, z których 
południowe i wschodnie są ze sobą przewiązane a więc chyba współczesne. Badania dostarczyły 
także typowego choć interesującego ruchomego materiału zabytkowego. 

Wyniki zostaną opublikowane w: „Zamek w Lubawie”.
 Prace będą kontynuowane.



243

Lublin, Rynek staromiejski, gm. loco, woj lubelskie, AZP 77-81 - patrz: wczesne średniowiecze

LUBSKO, st. 31, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 65 -09/73
miasto średniowieczne i nowożytne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 listopada do 21 grudnia przez mgr. 
Krzysztofa Garbacza, przy współpracy mgr Julii Orlickiej (Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry). Finansowane przez inwestora – Spółkę Wodno-Ściekową 
,,Lubsko”. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 70 m ².

Badania prowadzono w związku z budową sieci kanalizacyjnej na terenie zabytkowej części miasta. 
W znacznej części wykopu, długości 35 m, zaobserwowano naruszenie starszych, średniowiecznych 
warstw osadniczych przez nowożytne wkopy związane przede wszystkim z zakładaniem w XX wieku 
instalacji ziemnych, a także funkcjonujących wcześniej bliżej nieokreślonych budynków (budynku?) 
murowanych. 

Obecność licznych kawałków żużla żelaznego oraz śladów pieca (?) może sugerować 
funkcjonowanie w tym miejscu w czasach nowożytnych zakładu hutniczego. Najistotniejszym 
odkryciem było natrafienie na ślady średniowiecznych obwałowań drewniano - ziemnych. 
Rozpoznano fragment obiektu na odcinku o szerokości ok. 10 m i zachowanej wysokości do 2/2,5 
m. Struktura tego założenia jest zróżnicowana. W jego dolnej partii wyeksplorowano znaczne ilości 
gałęzi, wiórów, a także kilka warstw igliwia (?) spełniających prawdopodobnie funkcje izolacyjne 
od strony cieku wodnego. W części północnej badanego obiektu stwierdzono obecność konstrukcji 
drewnianych przedzielonych warstwami gliny i ciemnoszarej ziemi zawierającej materiał ceramiczny, 
szczątki drewna, kości i skóry. Na głębokości 1,1 – 1,3 m odkryto ułożone wzdłuż osi północ-południe 
półokrągłe belki, do których przylegały (ukośnie) podobne elementy konstrukcji. Stanowiły one 
zwarty układ. Na szczycie konstrukcji tkwiły 2 pionowo wbite pale.

Ślady te są prawdopodobnie pozostałością założenia o charakterze przeciwpowodziowym i być 
może obronnym.

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy k/Zielonej Góry.

Badania będą kontynuowane.

Łany Małe, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43 - patrz: wczesna epoka żelaza

Łekno, st. 3, gm. Wągrowiec, woj pilskie, AZP 43-31/44 - patrz: wczesne średniowiecze  

Łęczna - Podzamcze, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 76-84/1 - patrz: okres nowożytny

ŁOWICZ, st. 36, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 59-56
ratusz, rynek miasta średniowiecznego i nowożytnego •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od maja do lipca przez magistrów: 
Aleksandra Andrzejewskiego, Dariusza Osińskiego, Janusza Pietrzaka, Ewę Poturalską (Pracownia 
Archeologiczno-Konserwatorska, Aleksander Andrzejewski, Tadeusz Grabarczyk). Finansowane 
przez Urząd Miasta Łowicz. Przebadano powierzchnię 689 m2.

Badania prowadzono na rynku Nowego Miasta, lokowanego w 1405 roku przez arcybiskupa 
Mikołaja Kurowskiego. Wykonano tu 13 wykopów archeologicznych oraz dwa ciągi odwiertów. 

Pozyskano prawie 20 000 okazów materiału zabytkowego, wśród nich ułamki ceramiki naczyniowej 
stanowiły nieco powyżej 67%, kości zwierzęce poniżej 20%, fragmenty szkła okiennego i naczyń 
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szklanych około 8%, ułamki kafli piecowych około 3%. Wśród pozostałych znalezisk wystąpiły m.in. 
przedmioty metalowe, wytwory skórzane i ceramika budowlana.

Efektem badań archeologicznych na rynku Nowego Miasta w Łowiczu jest rozpoznanie kilku faz 
rozwoju ratusza.

a. Ratusz średniowieczny to budynek dwutraktowy, prostokątny, o słupowej konstrukcji ścian 
z drewnianych pali posadowionych w rowach fundamentowych i może szachulcowej konstrukcji 
ścian w partii naziemnej. Mierzył on około 16,5 x 17 m a jego wnętrze dzieliło się na dwa trakty, 
z których północny miał 9,5 m szerokości, zaś południowy był węższy i mierzył tylko 6 m. Wzniesiono 
go najpewniej w latach 1405-1443, a więc w okresie gwałtownego rozwoju osady mającego miejsce 
bezpośrednio po lokacji Nowego Miasta i funkcjonował co najmniej do wielkiego pożaru Łowicza 
w 1525 roku. W trakcie funkcjonowania był on przebudowywany:

- podzielono pierwotny północny trakt i wydzielono zeń trakt środkowy o szerokości 3 m;
- rozdzielono trakt środkowy na dwie lokalności;
- od strony południowej do wschodniej partii obiektu dostawiono niewielki, prostokątny /?/ 

aneks.
 Na zewnątrz budynku teren w jego sąsiedztwie pokryty został starannie wykonanym brukiem 
kamiennym.

b. Ratusz renesansowy wybudował Mikołaj Gębicki w 1539 roku, a w 1549 roku za zezwoleniem 
przystawiono doń nowe pomieszczenie wagi miejskiej. Był to budynek na planie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach zewnętrznych 19 x 26,5-26,8 m, z mierzącą około 3,5-5,0 x 6,0 m wieżą 
ustawioną przekątniowo przy narożu południowo-wschodnim. Ratusz posiadał trójtraktowy układ 
wnętrz, podzielonym na parterze zapewne cztery lokalności w trakcie południowym, dwie trakcie 
środkowym i trzy trakcie północnym. Na przedłużeniu ścian działowych traktów elewację wschodnią 
(frontową?) - a może i zachodnią wzmocniono przyporami. 

Uchwycone w trakcie badań fundamenty (szerokie na 1,1-1,7 m) murowano z kamieni polnych 
i gruzu ceglanego na zaprawie wapiennej, sadowiąc je we wkopach ścisłych szalowanych belkami 
drewnianymi. Brak danych o konstrukcji i wysokości ścian naziemnej partii budynku i jedynie przekaz 
ikonograficzny z początku XVII wieku pozwala przyjąć, iż ratusz był budynkiem dwukondygnacyjnym, 
z wyższą wyodrębnioną z bryły wieżą, wzniesioną dołem na rzucie czworoboku, który na wysokości 
nieznacznie tylko przekraczającej wysokość korpusu głównego przechodzi w sześciobok.

c. Fazy barokowe mają charakter rozbudów i napraw, które nie zmieniły generalnie rozplanowania 
budynku. Jedynie przy jego narożach północno- i południowo-zachodnim dostawiono przekątniowe 
przypory oraz przedłużono i poszerzono przypory dopierające ścianę wschodnią. Prace te mogły 
mieć miejsce zarówno po 1648 roku, kiedy zawaliła się wieża ratusza, mogły też być nieudaną próbą 
zapobieżenia tej katastrofie budowlanej. Już po odbudowie przy ścianie budynku powstały nowe 
pomieszczenia pełniące najpewniej głównie funkcje handlowe.

Ostatecznie budynek ratusza na rynku Nowego Miasta został rozebrany w początkach XIX wieku, 
zaś materiały z rozbiórki wykorzystano do budowy nowego ratusza w północnej pierzei Rynku 
Starego Miasta. Prace te zostały z pewnością zakończone czyszczeniem terenu całej powierzchni 
Rynku. Świadczy o tym prawie zupełny brak nawarstwień nowożytnych znajdujących się na tzw. 
pierwotnym złożu. 

Pozostałe nawarstwienia kulturowe to warstwy niwelacyjne związane z kilkakrotnie zmienianą 
nawierzchnią rynku Nowego Miasta. Brak było natomiast śladów samych nawierzchni, które 
najpewniej usunięto w trakcie nadania rynkowi w drugiej połowie XX wieku charakteru parkowego. 
Jedynymi śladami dalszego handlowego charakteru placu po rozbiórce ratusza były odkrywane 
w niewielkich ilościach, rozmieszczone nieregularnie ślady słupów, związanych zapewne z XIX 
i XX-wiecznymi kramami.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. IV, 

1998, s. 217-233 oraz „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 315-328.
Badania nie będą kontynuowane.
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Muszyna¸ st. 1, gm. loco, woj. nowosądeckie, AZP 177-66/1 - patrz: okres nowożytny

59BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - patrz: paleolit

Olesno-Walce, st. 4, gm. loco, woj, częstochowskie, AZP 85-41/15 - patrz: wczesna epoka żelaza

Olsztyn, st. XXIV, ratusz, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: okres nowożytny

Olsztyn, st. XXIV, Targ Rybny, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: okres nowożytny

Olsztyn, st. XXIV, Targ Rybny, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: okres nowożytny

Ołobok-klasztor, gm. Sieroszewice, woj. kaliskie - patrz: okres nowożytny

Opalenie, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ - - patrz: wczesna epoka żelaza

OSTRÓDA, st. I, gm. loco, woj olsztyńskie, AZP 25-56/27
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XV-XX w.)•	

Badania archeologiczne wyprzedzające budowę, przeprowadzone przez mgr. Adama Mackiewicza 
(ARCHEO-ADAM). Finansowane przez J. Popławskiego (inwestor prywatny). Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 90 m².

Wykop założono w południowej pierzei ulicy Wyspiańskiego między nowymi budynkami nr 
10 i 12. Podkreślić należy, iż na skutek prac ziemnych (przeprowadzonych w początku lat 90-tych 
podczas wznoszenia budynku nr 10) znacznie wykraczających poza działkę zasadniczą, z pierwotnej 
powierzchni 90 m² badanej obecnie działki, do badań pozostało zaledwie 45 m² (10 x 4,5 m), po 
uprzednim usunięciu nawarstwień śmietniskowych i zasypiskowych. W trakcie prowadzonych badań 
uchwycono między innymi dwa poziomy ulicy okrężnej. 

Pierwszy z nich wystąpił na wysokości ca 100,30 m n.p.m. w postaci poziomo ułożonych dranic 
w układzie północ-południe. Wykonano je z drewna sosnowego i ułożono na legarach w układzie wschód-
zachód. Badania dendrochronologiczne tego poziomu dały wynik: 1337 rok (rok ścięcia drewna). 

Drugi poziom, licząc od góry, a więc starszy, wystąpił na wysokości ca 98,90 m n.p.m. Była 
to bardzo prymitywna konstrukcja. Skraje północny i południowy ulicy ograniczają obrobione bale 
dębowe ułożone w układzie wschód - zachód w odległości 2,7 m od siebie. Wnętrze między balami 
wypełnia rodzaj faszyny w postaci cienkich gałązek z odrostami. Natomiast przestrzenie między 
gałązkami uzupełniono trawą i szarym piaskiem. 

Pobrane z tego poziomu próbki do badań dendrochronologicznych nie dały się, niestety, wydatować. 
Bezpośrednio nad „faszyną” wystąpił nieliczny rozdrobniony materiał ceramiczny, który można 
datować na XIV wiek. Być może, iż mamy tu do czynienia z nawierzchnią funkcjonującą w trakcie 
budowy murów miejskich lub krótko przed ich wzniesieniem. Innym elementem architektonicznym 
odsłoniętym w trakcie prowadzonych badań był niewielki fragment miejskich murów obronnych 
w południowo-wschodniej części wykopu. Natrafiono tu na mur gotycki w układzie północ - 
południe, a więc prostopadły do przebiegu murów miejskich w tej części miasta. Był to zatem 
fragment baszty otwartej zniszczonej od strony południowej.
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Uchwycono lico zachodnie na wysokość ca 3,5 m. i na odcinku ca 4 metrów u podstawy i l m 
w zachowanym stropie. Mur zbudowano z dużych kamieni narzutowych układanych warstwowo 
i łączonych na zaprawę wapienną. Na wysokości ca 97,35 wystąpiła niewielka odsadzka fundamentowa, 
natomiast na wysokości ca 100,05 m n.p.m. uchwycono rolkę ceglaną z cegieł układanych główkowo 
na płask. Fundament kamienny baszty miał w tym miejscu 2,8 m. wysokości. Podsumowując należy 
stwierdzić, iż prace prowadzono w rejonie, w którym od średniowiecza przebiegała tzw. Okrężnica 
czyli ulica przymurna. Ulica ta w początkach funkcjonowania miasta była częściowo nasypem 
wykonanym z gliny (w partii przylegającej do murów), częściowo zaś (od strony północnej) wykonano 
nawierzchnię z faszyny ograniczonej dylami dębowymi. W czasach późniejszych (około połowy XIV 
wieku) była moszczona drewnem. Pomimo, iż moszczenia tego nie uchwycono na całej szerokości, 
z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż takie właśnie było. Materiał zabytkowy pozyskany 
w trakcie prowadzenia prac ziemnych był stosunkowo nieliczny. Były to głównie fragmenty ceramiki 
naczyniowej, fragmenty kafli i szkła (między innymi duży fragment nóżki kieliszka XVII/XVIII-
wiecznego) oraz nieliczne fragmenty przedmiotów skórzanych i metalowych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

OSTRÓDA, st. II, gm. loco, woj olsztyńskie, AZP 25-56
zamek późnośredniowieczny (XIV-XV w.)•	

Badania wykopaliskowe, wyprzedzające budowę, przeprowadzone przez mgr. Adama Mackiewicza 
(ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Muzeum Regionalnego 
w Ostródzie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 90 m².

Badania archeologiczne w rejonie gdaniska miały na celu odsłonięcie i zadokumentowanie 
elementów architektonicznych obiektu a także całkowitą eksplorację jego nawarstwień. Były one 
związane z pracami na rzecz zagospodarowania przestrzennego terenu wokół zamku, a co za tym 
idzie planem uczytelnienia gdaniska w terenie. Wykop założono przy północnym skrzydle zamku na 
przedłużeniu korytarza prowadzącego w kierunku danskera. Ponadto w tym samym rejonie obiekt 
ten zaznaczył na planie zamku Steinbrecht. Wykop, który pierwotnie miał wymiary 2 x 10 m, po 
wielokrotnych zmianach związanych z odsłanianymi elementami osiągnął wymiary 2 x 20 metrów, 
przy czym w miejscach wystąpienia filarów rozszerzano go zgodnie z ich wymiarami. W ten sposób 
odsłonięte trzy filary w rzucie prostokątne o wymiarach 5 x 2,6 m (l filar), 5,6 x 2,9 m (2 filar) i 8,2 
x 3,2 m (3 filar) i oddalone od siebie o ca 3,8 i 3,9 m. Pomimo bardzo utrudnionych warunków pracy 
związanych z silnie podsiąkającą wodą gruntową wykop niemal na całej długości doprowadzono 
do poziomu zalegania calca. Jedynie przy samej ścianie fundamentowej północnego skrzydła 
zamku nie zdołano osiągnąć poziomu zalegania nawarstwień calcowych, a tym samym spągu ławy 
fundamentowej. Woda w tym miejscu przybierała z taką samą intensywnością, co możliwość jej 
odbierania przez pompę. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono między innymi, że przy budowie północnego 
skrzydła zamku używano z całą pewnością szalunków, podobnie zresztą jak w przypadku partii 
spągowych filarów gdaniska. Ciekawostką jest tutaj fakt, iż nawarstwienia związane z użytkowaniem 
tego przybytku, w postaci zlasowanych fekalii i dużej ilości odpadów drewna, wystąpiły nie między 
2 i 3 filarem, a między l i 2. Natomiast między 2 i 3 filarem uchwycono jedynie nawarstwienia 
zasypiskowe w stropie oraz naturalne warstwy wodne w postaci torfu i roślinności wodnej. Ponadto 
w miejscu tym wystąpił rodzaj „chodnika” drewnianego ograniczonego pionową deską od strony 
północnej, a biegnącego po osi wschód - zachód, a więc wzdłuż przebiegu fosy i równolegle do 
filarów gdaniska. Ze względu na niewielką szerokość wykopu interpretacja tego elementu na 
obecnym etapie nie jest możliwa. W miejscu tym nie stwierdzono obecności nawarstwień, które 
można by wiązać z użytkowaniem latryny. W związku z tym zaistniała konieczność kontynuowania 
badań zarówno w kierunku zachodnim między 2 a 3 filarem, jak też wydłużenia wykopu w kierunku 
północnym (rzeki Drwęcy). Niestety ograniczenia czasowe nie pozwoliły na ich wykonanie w roku 
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bieżącym, dlatego też postanowiono, że będą one kontynuowane wiosną 1999 roku. Być może, 
iż nawarstwienia, które uchwycono jako użytkowe między 1 a 2 filarem, należy wiązać tylko 
z czasowym użytkowaniem gdaniska w tym miejscu, jeszcze przed jego ukończeniem, a docelowe 
miejsce znajdowało się poza 3 filarem, co niewątpliwie rozstrzygną przyszłe badania. Na taką 
interpretację zdaje się wskazywać fakt, iż miąższość warstwy fekalii z odpadami drewna była tu 
stosunkowo niewielka i nie przekraczała ca 0,3 - 0,4 m. Z warstwy tej pozyskano liczne fragmenty 
przedmiotów drewnianych w postaci toczonych talerzy i naczyń klepkowych o niewielkich 
rozmiarach. Bardzo nieliczny w tym miejscu był natomiast materiał ceramiczny występujący niemal 
wyłącznie w pojedynczych egzemplarzach. Wyjątek stanowią tu pozostałości dużego garnka, które 
pozwoliły na jego wyklejenie i dokonanie całkowitej rekonstrukcji. Garnek ten można datować na 
XIV/XV wiek. Fragmenty ceramiki były natomiast bardzo liczne w nawarstwieniach zasypiskowych 
fosy. Również bardzo nieliczne, jak na charakter badanego miejsca były pozostałości przedmiotów 
skórzanych i metalowych (l egzemplarz). Wszystkie przedmioty drewniane poddano zabiegom 
konserwacyjnym. W trakcie prac wykonano rzut poziomy odsłoniętych reliktów gdaniska oraz 
dokumentację rysunkową partii fundamentowych filarów, północnego skrzydła zamku i profilu 
nawarstwień od ściany zamku, aż do 20 metra wykopu (skraj północny). Najciekawszą konkluzją 
przeprowadzonych badań jest fakt, iż nie potwierdził się kształt gdaniska, który widnieje na 
planie Steinbrechta, w postaci kwadratowej wieży na jego skraju północnym. To jednak wymaga 
potwierdzenia dalszymi badaniami. Na zakończenie prac pobrano próbki z drewnianych elementów 
konstrukcyjnych do badań dendrochronologicznych. Z wykonanych siedmiu prób uzyskano daty 
zamykające się w przedziale od 1352 do 1389 roku.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Ostrów Lednicki, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22 - patrz: wczesne 
średniowiecze

PIECHOWICE, st. 4, gm. loco, woj. jeleniogórskie, AZP 85-15/23
huta szkła (późne średniowiecze, XIV-XV w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 lipca do 14 sierpnia 
przez Macieja Nawrockiego, Roberta Rzeszowskiego, Małgorzatę Markiewicz (Uniwersytet im. M. 
Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze). Finansowane przez PSOZ, Uniwersytet 
im. M. Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 1,5 ara.

Cztery równoległe wykopy sondażowe o szerokości 2 m i długości 20-25 m, usytuowane wzdłuż 
linii północ-południe.

Do głębokości 30-40 cm zalegał humus, natomiast poniżej w większości wykopów stwierdzono 
warstwy kulturowe. 

Natrafiono na zarysy pięciu obiektów w postaci przebarwień czerwonej, silnie spieczonej gliny, 
zamieszane z oszkliwionymi kamieniami, spalenizną oraz materiałem ceramicznym i szklarskim oraz 
przedmiotami metalowymi.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Archaeologica Historica Polona”, Toruń.
Badania będą kontynuowane.

Podłoziny, st. 2, gm. Dopniewo, woj. poznańskie, AZP 53-25/58 - patrz: neolit
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POZNAŃ-kościół jezuicki, obecnie farny, woj. poznańskie, AZP 52-28/3
Kolegiata Poznańska p.w. św. Stanisława Biskupa i św. Marii Magdaleny (XIII-XIX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lutym przez mgr. Zbigniewa Karolczaka 
(Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Finansowane przez PSOZ oraz Urząd Miasta Poznania. 
Przebadano powierzchnię 800 m².

Celem badań jest zbadanie podziemi kościelnych, otwarcie wszystkich dziewięciu krypt obecnie 
niedostępnych, rozpoznanie i zbadanie ich zawartości, eksploracja części podposadzkowej, zbadanie 
fundamentów kościoła, również kamienic mieszczańskich oraz muru obronnego.

W chwili obecnej otwarto wszystkie krypty, okrywając ponad 200 pochówków w trumnach 
drewnianych, również w metalowej oraz kamiennej. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 
zespół (kolekcję) strojów szlacheckich oraz mieszczańskich (ponad 40 strojów). Na uwagę zasługa 
XVIII-wieczny pas kontuszowy. Odkryto również zachowaną w całości miedzianą trumnę Kaspra 
Drużbickiego (z zawartością) oraz rozbity sarkofag kamienny Ludwiki Korzbok - Łąckiej z XVIII 
w.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Wyniki badań będą opublikowane w czasopiśmie „Fontes Archaeologici Posnanienses”. 
Badania będą kontynuowane.

POZNAŃ-kościół jezuicki, obecnie farny, woj. poznańskie, AZP 52-28/3
Kolegiata Poznańska św. Stanisława Biskupa i św. Marii Magdaleny (XIII-XIX w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w kwietniu przez mgr. Zbigniewa Karolczaka (Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu). Finansowane przez Urząd Miasta Poznania. Przebadano powierzchnię 
300 m².

Kościół farny, później kolegiacki był jednym z najznakomitszych pomników gotyckiej architektury 
Poznania. Zbudowano go w południowo-wschodnim kwartale średniowiecznego miasta, w miejscu 
obecnego Pl. Kolegiackiego. Budynek zrujnowany katastrofą budowlaną w 1776 r. oraz pożarem 
w 1780. rozebrano ostatecznie w 1802 r.

Badania przeprowadzono we wschodniej, prezbiterialnej części kościoła. Część ta została 
zniszczona przez zbiornik przeciwpożarowy (1944 r.). Ustalono granicę wschodnią zasięgu kościoła. 
Znaleziono m.in. fragmenty dwóch filarów fragmentu ściany bocznej, pozostałości murowanych 
krypt oraz ponad 100 pochówków. Wśród przedmiotów: szkło okienne, naczynia szklane, materiał 
obiciowy i wyściółka wewnętrzna trumien, okucia z brązu, nity, gwoździe, monety (m.in. srebrny denar 
Kazimierza Wielkiego - rzadkość numizmatyczna), cegły profilowane, płyty kamienne i ceramikę.

Pochówki: wszystkie orientowane, z głowami skierowanymi na zachód, spoczywały na wznak 
w pozycji wyprostowanej z rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia, trumny prostokątne względnie 
trapezowate oraz cynkowe (fragmenty), mężczyźni, kobiety, dzieci (rzadko), większość pochowanych 
przekroczyła 65 lat. Stwierdzono (zwłaszcza u pochowanych poza kościołem) występowanie chorób, 
m.in. zmian artretycznych, paradontozy, próchnicy, odwapnienie kości głowy.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Fontes Archaeologici Posnanienses”. 
Badania będą kontynuowane.

Rogów Opolski, st. 2, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/9 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Rogów Opolski, st. 8, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/10 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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Rykacze, st. 2, gm. Zambrów, woj. łomżyńskie, AZP 42-78 - patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

Rzędziwojowice, st. 1, gm. Niemodlin, woj. opolskie, AZP 89-34/1 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

SANDOMIERZ, st. 1, rejon 10-11, gm. loco, woj. tarnobrzeskie
osada wczesnomiejska, kościół Marii Magdaleny i cmentarz przykościelny (XIV-XIX w.)•	

Ratowniczo-weryfikacyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od czerwca do 
października przez mgr. Waldemara Glińskiego (PKZ Sp. z o.o. Kielce). Finansowane przez Urząd 
Miejski w Sandomierzu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 70 m².

Rozpoznano mury przezbiterium i części nawy, pozostałości krypt grobowych i groby na 
cmentarzu przykościelnym oraz zniszczony przy budowie kościoła wziemny obiekt o charakterze 
gospodarczym, datowany ceramiką na XIII/XIV w. W świetle przeprowadzonych badań najstarszą fazę 
kościoła należy datować na połowę (lub nawet 2 połowę) XIV w. a nie, jak dotychczas przyjmowano, 
na 2 połowę XIII w.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się są w Muzeum w Sandomierzu.
Badania nie będą kontynuowane.

Sandomierz, st. 1, ul. Opatowska, gm. loco, woj. tarnobrzeskie - patrz: okres nowożytny

SANOK, st. 1, gm. loco, woj. lubelskie
zamek•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr Marię Zielińską (Muzeum 
Historyczne w Sanoku). Finansowane przez Urząd Miasta w Sanoku. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 50 m2.

Konieczność sprawowania ścisłego nadzoru archeologicznego na wzgórzu zamkowym 
w Sanoku była spowodowana kontynuowaniem kapitalnego remontu renesansowego budynku zamku. 
Nadzorem został objęty wykopem budowlanym teren, przylegający do zachodniej elewacji zamku, 
o wymiarach 25 x 2 m. Na całym odcinku prześledzono stratygrafię tej partii wzgórza i przebadano 
dostępne fragmenty obiektów architektonicznych, które w nim wystąpiły.

W nadzorowanym wykopie odsłonięto między innymi dwumetrowej szerokości fragment 
fundamentu skrzydła północnego zamku, dobudowanego do głównego budynku. W dalszej kolejności 
odkryto 8 niewielkich murków stanowiących ograniczenia zasypanych wejść do piwnic i zamku. 
Rozpiętość chronologiczna odkrytych fragmentów architektury zamyka się w okresie od XVI do XIX 
wieku.

Dokończono eksplorację odcinka, w którym wystąpiły konstrukcje drewniane odkryte w 1997 r. 
i wstępnie interpretowane jako pozostałości wczesnośredniowiecznego wału obronnego. Ustalono, 
że rozciągały się one na długości 9 m i składały się z luźnych, niepowiązanych belek, ułożonych 
ukośnie na przemian, przesypywanych czarną ziemią przemieszaną z kawałkami szaroniebieskiego 
piaskowca i okruchami cegły „palcówki”. Warstwy te zalegały do głębokości około 4,5 m od poziomu 
obecnej powierzchni dziedzińca. Na długości 4 m, nad warstwą drewna natrafiono na bruk kamienny, 
który stanowił podstawę dla muru ceglanego. Mur ten zbudowany był z cegieł „palcówek” – materiał 
ceramiczny w jego najbliższym otoczeniu datowany jest na późne średniowiecze, a rozpiętość dat 
drewna uzyskanych w wyniku analizy dendrochronologicznej wynosi ponad pół wieku (od końca 
XIII do połowy XIV w.)

Stratygrafia w wykopie budowlanym, pomiędzy fundamentem skrzydła północnego a murem 
ceglanym, przedstawiała się następująco: pod warstwami nasypowymi niwelującymi dziedziniec, 
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wystąpiła warstwa brunatnej ziemi z materiałem XVI-wiecznym (z czasów budowy zamku), pod 
nią natomiast szaro-brunatna warstwa zawierająca zabytki późnośredniowieczne oraz warstwa 
cegliny – gotyckiego poziomu dziedzińca. Ta z kolei zalegała na warstwach piaskowca i gliny, pod 
którym natrafiono dopiero na czarny wczesnośredniowieczny poziom użytkowy. Calec osiągnięto na 
odcinku 4 m, dokumentując jednocześnie fundament muru zamkowego. W odległości 1,2 m od muru 
wschodniego zamku, odsłonięto do głębokości 2,5 m, mały fragment muru, który mógł pełnić funkcję 
obronną.

Wśród wydobytego materiału ruchomego, którego trzon stanowiły fragmenty naczyń, kafli i kości 
zwierzęce, na uwagę zasługują 2 fragmenty kartuszy herbowych (orła i Sforzów), umieszczone 
pierwotnie nad wejściem do renesansowego zamku. W roku 1998 zabezpieczono, także odkryte 
w sezonie ubiegłym mury wieży i odcinek muru obronnego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Historycznym w Sanoku.
Badania będą kontynuowane.

SKĘPE, st. 5, gm. loco, woj. włocławskie
klasztor oo. bernardynów (XV-XX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu i lipcu, przez Janusza Pietrzaka 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 200 m².

Prace miały charakter ratowniczy i obejmowały wykonanie metodami archeologicznymi 
7 wykopów o powierzchni około 55 m² oraz nadzór nad około 210 m.b. wykopu instalacyjnego. 
Przedsięwzięto je w związku z prowadzonymi na terenie klasztoru pracami ziemnymi związanymi 
wykonaniem systemu odwodnienia terenu.

W wykopach wyeksplorowano 32 pochówki z cmentarza przykościelnego. Pozyskano niewielką 
ilość ruchomego materiału zabytkowego, głównie ceramiki naczyniowej.

Stwierdzono, iż ślady osadnictwa w najbliższym sąsiedztwie klasztoru pochodzą z przełomu XIV 
i XV wieku a więc moment sprzed ufundowania tu w roku 1496 drewnianej kaplicy i mającego 
miejsce w latach 1498 - 1507 założenia klasztoru. Charakter tak datowanego materiału sugeruje, iż 
mógł to być np. dwór przekazany bernardynom i służący im w okresie budowy klasztoru.

W badanych rejonach jest prawie brak nawarstwień, które określić by można jako zdeponowane 
w trakcie istnienia klasztoru. Z XVI-XVIII wiekiem wiązać można prawie wyłącznie pochówki na 
cmentarzu przykościelnym. Inne nawarstwienia usunięto w trakcie jakichś (kilkakrotnych?) prac 
niwelacyjno-porządkowych. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Badania nie będą kontynuowane.

Sława, st. 21, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 63-20/94 - patrz: wczesne średniowiecze

SMOLNICA, st. I, Dębno, woj. gorzowskie, AZP 44-6/1
średniowieczny warsztat garncarski •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie 
Wlkp). Finansowane przez PSOZ i Muzeum w Gorzowie Wlkp.

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu, były efektem nadzorów 
archeologicznych, jakie pracownicy Muzeum prowadzili w sezonach 1997 i 1998, na trasach budowy 
gazociągu na terenie gminy Dębno.

Stanowisko znajduje się na działce prywatnej. Część stanowiska była świeżo naruszona z racji 
budowy domku jednorodzinnego.
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Efektem badań archeologicznych było odkrycie jamy piecowej związanej z warsztatem 
garncarskim. Jama, o wymiarach: 2,50 x 1,50 x l,50 m zawierała około 5000 ułamków ceramiki 
średniowiecznej. Z dna jamy wydobyto zachowany w całości garnek o dnie kulistym, w kolorze 
szarym. Jamę, po być może zawaleniu się pieca garncarskiego, wykorzystano na odpady produkcyjne. 
Wydobyto fragmenty w przeważającej liczbie naczyń o dnie kulistym, a także cienkościenne pucharki, 
dzbany oraz grupę klasycznych siwaków. Na naczyniach widoczne są próby szkliwienia. Kolor 
wypału jest żółtobrunatny, czerwony, szary, brunatny po stalowoszary.

Badania będą kontynuowane.

Starorypin, st. 1, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-51/61 - patrz: wczesne średniowiecze

STRYKÓW, st. 5, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 63-53/38
fortalica średniowieczno-nowożytna (XV-XVIII w.)•	

Badania weryfikacyjno-ratownicze, przeprowadzone w dniach od 14 do 29 września, przez Błażeja 
Muzolfa (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Przebadano 
powierzchnię 161 m².

Fortalicja w Strykowie została zlokalizowana w wyniku działań konserwatorskich Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w 1997 r. Prace weryfikacyjno-ratownicze podjęto w 1998 r. 

Jednoznacznie zlokalizowano na kopcu fortalicy położonej w dolinie zalewowej rzeki Moszczenicy, 
trzy budowle drewniane i kamienno-drewniane. Obiekt nr 1 datowany na schyłek XV w. uległ spaleniu. 
Obiekt 2, także o konstrukcji drewnianej, pochodził również ze schyłku XV w. i początku wieku XVI. 
Wydobyto z niego m.in. fragment topora, groty bełtów, fragmenty kafli garnkowych.

Obiekt nr 3 to fragmenty fundamentów kamiennych na zaprawie glinianej z fragmentem piwniczki 
(?), datowanym na XVI-XVIII wiek. Ogółem pozyskano znaczny zbiór kafli piecowych, zwłaszcza 
XVI-wiecznych, fragmenty naczyń glinianych, fragment szkła jak i szereg przedmiotów żelaznych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Archeologicznego 

i Etnograficznego w Łodzi”.
Badania będą kontynuowane.

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie - patrz: paleolit

STRZYŻEWO PACZKOWE, st. 37, gm. Gniezno, woj. poznańskie, A2P 49-35/93
osadnictwo kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	
osadnictwo wczesnośredniowieczne z XIII/XIV w.•	
zabudowa dworska z XIV/XV-XVIII w.•	
Badania przeprowadzone przez mgr. Czesława Strzyżewskiego. Finansowane przez Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu. Drugi sezon badań.

Po zgłoszeniu przez właściciela posesji informacji o natrafieniu na kolejne bruki kamienne 
założono wykop, o powierzchni około 50,40 m², usytuowany na północno-zachodnim skraju wzgórza 
dworskiego częściowo rozpoznanego w 1994 r. Odsłonięto dużą część zawalonej piwnicy dworu 
z warstwami rumowisk pieców z końca XV w., z XVI w., z XVII w. oraz gruzowiskiem późniejszym. 
Po północnej stronie piwnicy znajdowały się klatki schodowe dotykające kamiennego fundamentu 
północnego dworu, za którym odkryto przyległy rynsztok i wybrukowany dojazd-placyk z XVIII w. 
Spąg zawaliska piwnicy wystąpił na głębokości 3,26 m od obecnej powierzchni, obniżonej podczas 
prac budowlanych.
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Wydobyto ponad 3370 fragmentów naczyń z 2 poł. XIII - 1 poł. XIV w., z okresu 
późnośredniowiecznego i nowożytnego oraz ułamek ceramiki kultury pomorskiej. Wśród kafli 
piecowych są okazy płytowe, gzymsowe i narożne z obiektu postawionego około 1490 r. zdobione 
herbami: Dębno (z insygniami prymasa Zbigniewa Oleśnickiego), Zadora, Trąby, Szeliga i innymi 
oraz scenami religijnymi i motywami geometrycznymi. W gruzowisku pieca renesansowego 
wystąpiły kafle płytowe zdobione rozetami i gryfami oraz kafle miskowe. Również piec z XVII w, 
odkryty na wyższym poziomie, był zbudowany z kafli płytowych i miskowych. Znaleziono ułamki 
dachówek, płytek posadzkowych, cegły gotyckie, polepę, kawałki szkła, drewna, ciosów kamiennych 
oraz osełkę kamienną, pocisk gliniany, blaszkę miedzianą i nóż, sprzączkę, podkowę, okucia, sztabki, 
ćwiek oraz gwoździe żelazne.

Materiały źródłowe znajdują się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Badania 
powinny być kontynuowane.

SULEJÓW, st. 1, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 75-55/6
opactwo cysterskie (XII-XIX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 lipca do 20 sierpnia, 
przez Jerzego Augustyniaka (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez 
PSOZ w ramach projektu „1000 lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. Dziewiąty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 50 m². 

Najważniejszym rezultatem prac w roku 1998 było stwierdzenie istnienia nieznanego dotąd, 
muru obustronnie licowanego ciosami piaskowca. Został on potwierdzony na długości około 30 m 
i datowany na I połowę XIV wieku. Usytuowany poniżej stoku wyniesienia, na którym zbudowano 
klasztor, pełnił dwojaką funkcję: chronił wzgórze przed niszczącą działalnością wód Pilicy oraz 
bronił całe założenie klasztorne od strony południowej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania będą kontynuowane.

Swarożyn, st. 33, gm. Tczew, woj. gdańskie, AZP 18-44/141 - patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

Swarożyn, st. 39, gm. Tczew, woj. gdańskie, AZP 18-44/147 - patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

Szczebra, st. 18, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/38 - patrz: paleolit

Szczebra, st. 40, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/6 - patrz: paleolit

Szczecin-Podzamcze, kwartał 12, wykopy 24-27, AZP 30-5 - patrz: wczesne średniowiecze

ŚWIEBODZIN, st. 2, wyk. II, gm. loco, woj. zielonogórskie
kościół pw. św. Michała Archanioła z późnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 11 do 31 sierpnia, przez mgr 
Marlenę Magdę Nawrocką (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Finansowane przez 
Urząd Miejski w Świebodzinie. Pierwszy sezon badań.
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Prace archeologiczne prowadzono w związku z odsłonięciem, podczas budowy drogi procesyjnej 
wokół kościoła, kamiennego stropu budowli. Na podstawie wstępnych obserwacji stwierdzono, że 
odsłonięte pomieszczenie jest fragmentem zabudowy gotyckiej (pozostałości piwnic), rozciągającej 
się na południe (odsłonięto strop piwnicy nr 2) i wschód pod obecną skarpą i murem kościelnym.

W trakcie prac pozyskano kilkadziesiąt fragmentów ceramiki naczyniowej, kafli płytowych 
i garnkowych, fragmenty barwnych tynków, detale architektoniczne, fragmenty szkła z płytek 
witrażowych, naczyń stołowych i butelek. Na całym obszarze prowadzonych prac ziemnych natrafiono 
na luźne ułamki kości, pochodzących z wcześniejszego założenia cmentarnego.

Materiały są w trakcie opracowywania.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza.
Badania nie będą kontynuowane.

Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 - patrz: paleolit

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81 - patrz: paleolit

TARNÓW, gm. loco, woj. tarnowskie
brama miejska (XV, XVI w.)•	

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w marcu i kwietniu przez mgr. Eligiusza Dworaczyńskiego 
(Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska w Tarnowie). Finansowane przez Tarnowski Zarząd 
Dróg Miejskich. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 500 m².

W trakcie robót ziemnych w zachodniej części ul. Pilzneńska Brama odkryto fundament 
średniowiecznej Bramy Pilzneńskiej wraz z fragmentami muru obronnego. Prostokątny w rzucie 
fundament miał wymiary 819 x 825 cm, grubość ścian 204 cm. Na ścianie wschodniej i zachodniej 
zachowały się fragmenty glifów otworów bramnych o szerokości około 260 cm. Narożniki bramy 
od strony wschodniej wzmocnione były solidnymi przyporami. Fundament bramy wykonany był 
z kamienia łamanego a ściany z cegły. Do narożnika południowo-zachodniego dochodził mur obronny 
o szerokości około 180 cm. Taki sam mur dochodził do ściany północnej. Na podstawie badań 
archeologicznych i architektonicznych odkryty zespół obronny datować można na początek XV w. 
Do narożnika południowo-wschodniego bramy dochodzi drugi, młodszy mur obronny, datowany na 
wiek XVI. Szerokość muru wynosiła l65 cm.

Na przedbramiu odkryto ponadto fragmenty bruku drogi dojazdowej i prawdopodobnie przyczółka 
mostu nad fosą. W trakcie prac znaleziono liczne fragmenty ceramiki z XIV-XVI wieku.

Materiały i dokumentacja znajdują się przy ul. Franciszkańskiej 9 w Tarnowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”.
Badania nie będą kontynuowane.

TRZEMESZNO, zespół poklasztorny kanoników regularnych, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 
49-36/-

osada przyklasztorna (wczesne średniowiecze - okres nowożytny (XIII w.- XVI w.)•	
browar (okres nowożytny, XVIII w.)•	

Tegoroczne badania prowadzono w okresie od 5 czerwca do 24 lipca. Skoncentrowano się na 
czterech głównych zagadnieniach. Po pierwsze kontynuowano rozpoczęte w 1996 roku badania dawnej 
osady przyklasztornej, rozwijającej się od połowy XIII w. na terenie dzisiejszego Placu Kosmowskiego, 
gdzie w jednej z eksplorowanych odkrywek zlokalizowano średniowieczną pracownię metalurgiczną. 
Po drugie podjęto próbę weryfikacji istnienia dwóch domniemanych cmentarzy przyklasztornych: 
na terenie dawnego przedmieścia Skwarzymowa, na którego relikty natrafiono, według naocznych 



254

świadków, w trakcie prac remontowych prowadzonych przy Liceum Ogólnokształcącym oraz 
podczas budowy hotelu Czeremcha położonego na wschód od kościoła Najświętszej Maryi Panny. 
W tym roku przystąpiono również do badań XVIII-wiecznego budynku browaru, zlokalizowanego na 
północ od zespołu klasztornego, na drugim brzegu Jeziora Kościelnego.

Ogółem założono 7 wykopów (nr 199-205) zlokalizowanych na obecnym Placu Kosmowskiego 
(wykopy 203-204), na terenie Liceum Ogólnokształcącego (wykop 199), w ogrodzie plebanii (wykop 
205) oraz przy budynku browaru (wykopy 200-202).

Tegoroczne prace wykopaliskowe miały za zadanie przede wszystkim zweryfikowanie 
doniesień o istnieniu reliktów domniemanych cmentarzy szkieletowych przy obecnym Liceum 
Ogólnokształcącym znajdującym się około 60 m na południe od kościoła NMP oraz w pobliżu hotelu 
Czeremcha, wzniesionego około 60 m na wschód od prezbiterium kościoła. W obu przypadkach 
badania archeologiczne nie dostarczyły danych, potwierdzających te doniesienia. Jednak ze względu 
na istniejące obecnie utrudnienia terenowe z powodu których nie było możliwe założenie odkrywek 
bezpośrednio w pobliżu wytypowanych miejsc, nie można do końca zweryfikować tych informacji.

Kontynuowano także, zapoczątkowane w poprzednich sezonach, badania średniowiecznej osady 
przyklasztornej oraz targowej, zajmującej teren obecnego Placu Kosmowskiego. Odsłonięte relikty 
pracowni metalurgicznej zlokalizowanej w 1996 roku, datowane są materiałem ceramicznym na 
XV-XVI w. Natomiast na terenie obecnego ogrodu plebanii, położonego na północny wschód od 
prezbiterium kościoła NMP, natrafiono na dobrze zachowany fragment drewnianej rury kanalizacyjnej, 
datowanej w ogólnych ramach na XVI-XVIII w.

Ostatnim etapem prac archeologiczno-architektonicznych były badania XVIII-wiecznego 
browaru, zajmującego teren położony na drugim brzegu Jeziora Kościelnego na północny wschód 
od kościoła NMP. Teren wokół budynku browaru był wielokrotnie niwelowany, zarówno w czasach 
nowożytnych jak i współcześnie. Badania wykazały niewielką aktywność osadniczą na tym obszarze 
do momentu rozpoczęcia budowy browaru. Świadczy o tym wyraźnie rejestrowana we wszystkich 
trzech odkrywkach niewielka miąższość warstw osadniczych, datowanych odkrytym materiałem 
ceramicznym najwcześniej na schyłek XVII i 1 połowę XVIII w.

Wałbrzych-Rynek, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 87-21 - patrz: okres nowożytny

Wieliczka, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58 - patrz: okres nowożytny

WŁOCŁAWEK, st. 2, gm. loco, woj. włocławskie
miasto (XIII-XX w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez Janusza Pietrzaka (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Gminę Włocławek. Przebadano powierzchnię 43 m².

Prace prowadzono w dwu rejonach miasta:
A. Otoczenie katedry p.w. Wniebowzięcia NMP. Wykonano tu 2 wykopy o łącznej powierzchni 

około 23,5 m². W wykopach wyeksplorowano zawartość 8 jam grobowych. Pozyskany ruchomy 
materiał zabytkowy to głównie ceramika naczyniowa.

Ustalono, iż ślady użytkowania Wzgórza Katedralnego sięgają pradziejów a z intensywną 
osadnictwo możemy tu datować na drugą połowę XIII/początki XIV wieku. Jest ono wcześniejsze niż 
to się dotychczas przyjmowało i wyprzedza budowę gotyckiej katedry rozpoczętą w 1340 roku. Jego 
charakteru, ze względu na niewielką powierzchnię eksploracji i szczątkowe zachowanie reliktów, nie 
da się jednoznacznie określić.

Zaobserwowano też, że te najstarsze kulturowe nawarstwienia ziemne przykrywają wzniesione 
bezpośrednio na calcu relikty nieokreślonej konstrukcji z kamieni polnych.

Natomiast prawie całkowicie brak tu, poza pochówkami na cmentarzu przykatedralnym, 
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nawarstwień związanych z budową, rozbudową i przebudowami katedry (tj. od połowy XIV wieku 
po wiek XX) co spowodowane jest wielokrotnymi pracami niwelacyjno-porządkowymi. Cmentarz 
użytkowano od XIV (?) wieku.

Stwierdzono także, iż przy budowie w początkach XVII wieku kaplicy p.w. NMP wykorzystano 
częściowo fundament wcześniejszej, późnogotyckiej kaplicy z początków XVI wieku. Starszy obiekt 
był nieco mniejszy i wzmocniony przekątniową przyporą.

B. Posesja Gdańska 3/Bednarska 2: Eksplorowano tu 2 wykopy o łącznej powierzchni około 20 m².
Ruchomy materiał zabytkowy to głównie ceramika naczyniowa.
Również i tu ślady użytkowania terenu sięgają pradziejów a z intensywną okupacją osadniczą 

możemy się tu liczyć dopiero w średniowieczu. Śladem jej są jamy o bliżej nieokreślonym 
charakterze, zawierające materiał zabytkowy datowany na połowę XIII/początki XIV wieku. Już po 
nich funkcjonował tu też cmentarz grzebalny. Jego obecność stwierdzono już na początku XX wieku, 
jednak brak było dotychczas podstaw do datowania i tylko hipotetycznie łączono go z XII wiekiem. 
Wyeksplorowano tu 9 zachowanych grobów oraz ślady co najmniej kilkunastu innych pochówków 
zniszczonych przez wtórne wkopy grobowe. Cmentarz był intensywnie użytkowany chyba jeszcze 
przez cały(?) XIV wiek. Brak śladów jego późniejszego użytkowania.

Zapewne jest to cmentarz przykatedralny związany z romańską katedrą powstałą około połowy 
XIII wieku i funkcjonującą co najmniej do roku 1329, a więc zniszczenia jej przez Krzyżaków. 
Jednocześnie wykluczony jest jego związek ze pierwotną, także tu hipotetycznie lokalizowaną, 
drewnianą katedrą włocławską.

W trakcie obecnych badań nie uchwycono jednak reliktów samego kościoła katedralnego brak 
jest więc przesłanek umożliwiających określenie materiału użytego do budowy kościoła. Jedynie 
obecność w warstwie cmentarnej okruchów zaprawy wapiennej sugeruje możliwości, iż był to 
budynek murowany. Z kolei jednoczesny brak w niej śladów gruzu ceglanego wskazuje raczej 
na użycie kamienia. Zarazem jednak obecność w wyżej położonych warstwach cegły „palcówki” 
dopuszcza też możliwość użycia w obiekcie również i niej.

Materiały i dokumentacja znajdują się Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania będą kontynuowane.

Wojnicz, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/20 - patrz: wczesna epoka żelaza

Zielona Góra, st. 18, wyk. VII, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 62-14/31 - patrz: wczesne 
średniowiecze

ŻAGAŃ, st. 29, wykop II, III, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 69-12/12
miasto średniowieczne i nowożytne•	

Badania wykopaliskowe wyprzedzające budowę, przeprowadzone w dniach od 15 maja do 10 
października, przez mgr Alinę Jaszewską (Pracownia Usług Archeologicznych „Kontra L”). Finansowane 
przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 600 m².

Prace prowadzono na działce o powierzchni 6 arów, przy ul. Warszawskiej, róg ul. Długiej. 
Głębokość wykopów uzależniona była od głębokości zachowanych piwnic, tj. od 2,5 m do 5,0 m. 
W wykopie II odkryto pozostałości piwnic murowanych z cegły lub cegły i kamienia, sklepionych 
kolebkowo (starsza faza) i o stropie ceglanym płaskim i odcinkowym Kleina (faza młodsza). 
Wszystkie piwnice zostały przebadane sondażowo w celu wykluczenia istnienia zabudowy (warstw 
kulturowych) poniżej poziomu piwnic - taka sytuacja wystąpiła w jednym przypadku: natrafiono 
na budynek wstępnie datowany na XIV w. Jego pozostałości wystąpiły pod posadzką piwnicy, na 
głębokości 2,5 m od aktualnego stropu. Obiekt usytuowano na planie kwadratu o boku 5 m. Posiadał 
ściany z wypalonej polepy na szkielecie z gałęzi i palików, wygładzanej od wewnątrz i zewnątrz: 
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w dolnych partiach - w ścianie południowej i północnej opierał się na drewnianych podwalinach, ściana 
wschodnia i zachodnia wzmocniona była kamieniami - można przypuszczać, że budynek posiadał 
konstrukcja ryglową z wypełnieniem polepy. Jego charakter produkcyjny - warsztat kowalski (?) - 
określają przedmioty żelazne znalezione w jego warstwach rumoszowych: fragmenty podków, miecz 
(?) a także liczne przedmioty lub ich fragmenty miedziane i mosiężne. Wyeksplorowano również 
dużą ilość żużli. 

W kilku miejscach wykopu II zanotowano obecność warstw kulturowych, w tym najstarsze 
pochodzące z XIV w.

W południowo-zachodnim narożniku wykopu III stwierdzono istnienie pomieszczeń 
gospodarczych (komórek).

W wyniku badań uzyskano liczny materiał archeologiczny: około 20 000 fragmentów ceramiki, 
fragmenty kafli piecowych, głównie płytowych (m.in. renesansowe i secesyjne), kilka fragmentów 
kafli garnkowych, przęślik gliniany, liczne przedmioty z żelaza (fragmenty noży, okuć, podków, 
gwoździ), przedmioty brązowe: okucia, nity, ozdobne okrągłe blaszki (cekiny?), fragmenty bransoletki 
oraz mosiężna sprzączka do pasa, 3 monety. Przedmioty kościane to:  kostka do gry, szydło, ozdobny 
nożyk. Liczne fragmenty naczyń i przedmiotów szklanych, w większości XVIII, XIX wiecznych. 
Fragmenty fajek, rylec kamienny.

Istniejące pozostałości budynków pozwalają na odtworzenie średniowiecznego podziału, który 
obejmował 2 działki z linią podziału na osi północ-południe w środkowej części aktualnej powierzchni 
działek. Podział ten został zakłócony późniejszą przebudową, która połączyła ze sobą budynki przy 
ul. Warszawskiej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.

Badania nie będą kontynuowane.

ŻARY, st. 4 (wykop 4), gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 68-10/25
stare miasto•	

Ratownicze badania, przeprowadzone w dniach od 26 czerwca do 6 lipca, przez mgr Piotra 
Dziedzica (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Finansowane przez inwestora 
prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2 arów.

Na terenie posesji na rogu Pl. Stefana Wyszyńskiego i ul. Kościelnej w okresie przedwojennym 
istniała zabudowa mieszkalna, która w większości zniszczyła wcześniejsze ślady osadnictwa. Jedynie 
w południowej i północnej części badanego obszaru natrafiono na nawarstwienia kulturowe z okresu 
średniowiecza. Odkryto pozostałości 4 obiektów, z których dwa to prawdopodobnie domostwa 
mieszkalne. Miały one kwadratowy kształt i zbliżone wymiary boku - około 4 m. Pozostałe dwa 
obiekty związane były z zabudową gospodarczą, być może z warsztatem związanym z obróbką 
skóry. Ze wzglądu na stan ich zachowania oraz na fragmentaryczność odkrycia (część obiektów 
znajdowała się poza badanym obszarem na sąsiedniej posesji) trudno odtworzyć ich całkowity kształt 
i charakter.

W trakcie badań pozyskano 249 fragmentów ceramiki naczyniowej, około 100 fragmentów 
ścinków i półwytworów skórzanych, 50 fragmentów kości zwierzęcych oraz 6 zabytków wydzielonych 
w tym: fajka z współczesnych warstw zagruzowania, gliniany przęślik z warstwy nr 3, miedziany, 
powlekany złotem kabłączek skroniowy z warstwy nr 3, misa drewniana z warstwy nr 3, misa żelazna 
także z warstwy nr 3.

Pozyskany materiał ceramiczny, choć stosukowo nieliczny i bardzo rozdrobniony stanowi 
interesujący przyczynek do badań nad chronologią i różnorodnością form średniowiecznej ceramiki 
miejskiej. Wstępna analiza pozwala umieścić ją w przedziale: druga polowa XIII wieku do połowy 
wieku XIV, a być może później. Datowanie to jest nieco późniejsze od dat dendrochronologicznych 
z pozyskanych próbek, próbka nr 4 /obiekt z plecionką/- data ścięcia po 1197 roku, próbka nr 5 /
obiekt nr 3/-data ścięcia 1249 r., próbka nr 7 /obiekt nr 3/ -data ścięcia po 1236 roku.
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Powyższe daty uzyskano z elementów drewnianych budynków gospodarczych, które mogły być 
budowane z surowca pozyskanego po rozbiórce innych obiektów.

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy.

Badania nie będą kontynuowane.
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OKRES NOWOŻYTNY

Banie, gm. loco, woj. szczecińskie - patrz: późne średniowiecze

BIAŁACZÓW, st. 3, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 76-59/7
dwór na kopcu (XIV-XVIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez Janusza 
Pietrzaka („ARCHEOGRAF”, mgr Paweł Zawilski, Łódź). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 30 m².

Prace miały charakter uzupełniający w stosunku do badań prowadzonych w 1997 roku. 
Przedsięwzięto je w związku z wstępnymi działaniami zmierzającymi do zabezpieczenia pozostałości 
murowanego dworu, które miały na celu zatrzymanie procesu dalszej dewastacji ruin oraz poprawy 
ich stanu przez likwidację najbardziej zagrażających ubytków w substancji murów. W toku prac 
ziemnych związanych z działaniami murarsko-konserwatorskimi odsłonięte zostały korony reliktów 
murów przewidzianych do rekonstrukcji. Wykopy te wykonano metodami archeologicznymi. 
Usunięto również hałdę ziemi zasypującej część jednego z pomieszczeń dworu. Łącznie przebadano 
powierzchnię około 30 m². Pozyskano nieliczny materiał zabytkowy. Są to przede wszystkim ułamki 
ceramiki naczyniowej oraz fragmenty szklanych butelek i gąsiorów. Uzyskane obserwacje nie zmieniły 
ustaleń poczynionych w pierwszym sezonie prac. I tak początki użytkowania obiektu sięgają XIV 
wieku i wiążą się z Odrowążami, którzy później przyjęli nazwisko Białaczowscy. Zachowane do dziś 
na kopcu relikty murowanego budynku są późniejsze, tak że początki jego istnienia odnieść można 
ogólnie do XVI wieku. Do rozbudowy budynku doszło zapewne w XVII wieku. Możliwe, iż budowę 
(a przynajmniej rozbudowę) obiektu łączyć można z rodziną Kochanowskich herbu Korwin.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.

Bielsko-Biała, ul. Kręta, st. 32, gm. loco, woj. bielskie, AZP 107-48/48 - patrz: późne 
średniowiecze

Bielsko-Biała, ul. Piwowarska, st. 32, gm. loco, woj. bielskie, AZP 107-48/48 - patrz: późne 
średniowiecze

Biskupiec, st. 1, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: późne średniowiecze

Bledzew, st. 45, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 49-13/66 - patrz: późne średniowiecze

Bocheń, st. 16 (Strugienice, st. 4), gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Borsuki, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20 - patrz: późne średniowiecze

Brzeźno, st. 1, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, AZP 29-61/1 - patrz: wczesna epoka brązu
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Bytom, Rynek, woj. katowickie - patrz: późne średniowiecze

Chełm, ul. Lubelska 2, st. 1, AZP 80 – 90/1 - patrz: wczesne średniowiecze

Chełm, ul. św. Mikołaja 4, st. 60 (n. arch. ob. nr 1C), AZP 80 – 90/4 - patrz: wczesne średniowiecze

CHEŁMNO, gm. Dąbie, woj. konińskie, AZP 59-45
relikty pałacu nowożytnego – teren obozu zagłady ludności żydowskiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 1 czerwca d 30 października 
przez dr Łucję Pawlicką-Nowak (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Drugi sezon badań.

Celem podjęcia prac archeologicznych było zlokalizowanie pałacu, wysadzonego w 1943 r. przez 
Niemców oraz, o ile to możliwe, potwierdzenie relacji nielicznych świadków odnośnie wyglądu 
i funkcjonowania obozu podczas II wojny światowej (zlokalizowanie założeń architektonicznych, 
składowisk mienia osób pomordowanych, grobów).

Po wojnie teren służył jako składowisko śmieci, w latach 60-tych postała tutaj baza GS-u.
Do najważniejszych ustaleń tegorocznych badań należą:

odsłonięcie głównego wejścia do pałacu1. 
odsłonięcie fragmentu klatki schodowej, prowadzącej do piwnic wraz z kilkoma 2. 
piwnicami
odkrycie kilku dołów, w których po spaleniu chowano rzeczy ofiar.3. 

Ważnym odkryciem było odsłonięcie wejścia bocznego w północno-wschodnim narożniku, 
zapewniającego komunikację pomiędzy poszczególnymi partiami budynku.

Zabezpieczono duże ilości przedmiotów, które należały do pomordowanych ludzi.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w Biuletynie Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa 

w Warszawie.
Badania będą kontynuowane

Chęciny, st. 2, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 87-61/8 - patrz: późne średniowiecze

Chroberz, „Zamczysko”, gm. Złota Pińczowska, woj. kieleckie - patrz: wczesne średniowiecze

Ciechanów, ul. 17 Stycznia, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 43-62 - patrz: późne średniowiecze

Ciechanów, ul. Pułtuska, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 43-62 - patrz: późne średniowiecze

Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/1 -patrz: późne średniowiecze

CZERNICHÓW-Kaplica Różańcowa, gm. loco, woj. krakowskie
barokowa kaplica grobowa z 1687 r.•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez Marcina Myszkę (Pracownia 
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Archeologiczna w Krakowie). Finansowane przez Urząd Gminy w Czernichowie. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 45 m².

Wykonano 5 wykopów archeologicznych, usytuowanych we wnętrzu kaplicy i w jej otoczeniu. 
Nie natrafiono na warstwy kulturowe ani na pozostałości obiektów z okresu przed zbudowaniem 
kaplicy. Na skale wapiennej zachował się humus naturalny a nawarstwienia kulturowe, których 
grubość nie przekraczała 0,5 m, powstały w okresie od XVIII do XX w.

Wewnątrz kaplicy odsłonięto kryptę grobową o długości 3,5 m, szerokości 2,5 m i wysokości 
nieprzekraczającej 2 m. Sklepienie krypty uległo zniszczeniu i jest ona całkowicie zasypana gruzem. 
Wejście do krypty o szerokości 1,1 m znajdowało się od strony zachodniej a w kierunku północno-
zachodnim wyprowadzony był ze sklepienia kanał wentylacyjny o szerokości 0,23 m.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania nie będą kontynuowane.

Daniłowo Małe, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12 - patrz: wczesne średniowiecze

Daniłowo Małe, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/34 
Patrz: wczesne średniowiecze 

Dąbrowa Górnicza- Łosień, st. 2, gm. loco, woj katowickie, AZP 96-50 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Dąbrówno, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: późne średniowiecze

Dobre Miasto, st. 1, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: późne średniowiecze

Elbląg-Stare Miasto, st. 32, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 16-51/34 - patrz: wczesne średniowiecze

Gdańsk, st. 20, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 12-44 - patrz: późne średniowiecze

GDAŃSK, st. 33, gm. loco, woj., gdańskie, AZP 12-44/150 
mur filarowo-łąkowy•	

Nadzór archeologiczny przeprowadzili mgr Zbigniew Borkowski i mgr Marcin Jagusiak. 
Finansowany przez Akademię Muzyczną.

Nadzór archeologiczny prowadzono na dziedzińcu byłych koszar wojskowych przy ul. Łąkowej 
w Gdańsku, w trakcie układania kanału deszczowego i dwóch studni odsadnikowych. Około 50 cm 
pod powierzchnią, w profilu E wykopu odsłonięto relikty zaślepionego fundamentu muru filarowo-
łękowego. Fundament wykonano z cegły maszynowej o wymiarach 250 x 120 x 60 mm łączonej 
zaprawą cementowo - piaskową. Do budowy łęku użyto również wtórnie cegieł o wymiarach 257 x 
135 x 60 mm. Ponadto w wykopie w odległości 2 m od siebie wystąpiły dwa równoległe względem 
siebie mury biegnące wzdłuż osi wschód - zachód. Do ich budowy posłużyła cegła maszynowa 
o wymiarach 270 x 130/135 x 60/70 mm. Na całej długości wykopu zauważono wkopy niszczące 
nieznane bliżej obiekty. Zarejestrowano również ścięte wkopem rabunkowym trzy drewniane pale 
o średnicach od 30 do 40 cm.
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Ceramika i metale pozyskane ze stanowiska stanowią zbiór pochodzący ze złoża wtórnego. Ich 
chronologię ustalono na okres nowożytny od XVII do XX w włącznie.

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania zakończono.

GDAŃSK, st. 60, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 12-44/177
fragment fortyfikacji miejskich•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzili mgr Zbigniew Borcowski i mgr Marcin 
Jagusiak. Finansowane przez bank PKO BP.

Badaniami ratowniczymi objęto piwnice budynku Banku PKO BP o powierzchni 30 m² oraz 
teren na zewnątrz banku o powierzchni 4 m². W trakcie badań bezpośrednio pod posadzką piwnicy 
odkryto relikty fortyfikacji miejskich, był to gotycki mur obronny i fragment domurowanego do 
niego młodszego muru o nieznanym przeznaczeniu. Mur obronny, zorientowany wzdłuż osi północ 
- południe, miał szerokość 140 cm, przy czym zauważono, że rozszerza się ku dołowi. Wykonano 
go przy użyciu cegły, o średnich wymiarach 310 x 140 x 75 mm, łączonej zaprawą wapienną. Mała 
powierzchnia wykopu, przemurowania, naprawy lica muru i względy bezpieczeństwa uniemożliwiły 
dokładną obserwacje lica muru. Dlatego brak jest wystarczających danych dotyczących wątku 
w jakim został on zbudowany. Do opisanego muru od strony wschodniej dostawiony był zapewne 
młodszy mur wykonany z cegły o wymiarach 300 x 140 x 70 mm, łączonych zaprawą wapienną. 
Odsłonięto jedynie na niewielkiej przestrzeni do wysokości jednego rzędu cegieł koronę tego muru. 
W wykopie usytuowanym na podwórzu budynku banku, około 40 cm pod współczesnym poziomem 
odkryto dalszą część opisanego powyżej muru obronnego.

Ponadto w piwnicy wystąpiły XX w. mury będące pozostałościami podziałów wewnętrznych 
piwnic sprzed adaptacji kamienic na siedzibę banku.

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania zakończono.

Gdańsk, st. 105, Stare Miasto, gm. loco, woj., gdańskie, AZP 12-44 - patrz: późne 
średniowiecze

GDAŃSK, st. 106, ul. Słodowników, gm. loco, woj., gdańskie, AZP 12-44/223
zabudowa miejska nowożytna•	

Badania prowadził mgr Maciej Szyszka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Prace finansował 
GPEC. Badania prowadzono w dniach od 30 września do 1 października, rejestrując w trakcie prac 
wykop pod instalację ciepłowniczą o długości 20 m i szerokości 2 m schodząc do rzędnej budowlanej 
2,24 m n.p.m. 

W trakcie badań rozpoznano relikty zabudowy w postaci fragmentów murów oraz zarejestrowano 
w profilu pięć warstw archeologicznych, które następnie zarejestrowano.

Najmłodszym elementem rozpoznanym w wykopie jest warstwa destrukcyjna powstała po 
II wojnie światowej. Nieco młodszy jest mur związany z zabudową mieszkalną funkcjonującą 
w tym miejscu w okresie międzywojennym. Starsza od muru jest warstwa destrukcyjna związana 
z rozbiórką bliżej nieokreślonej konstrukcji a datowana na XIX w. Pod nią zalega spalenizna związana 
najprawdopodobniej z okresem wojen napoleońskich. Poniżej znajdowała się warstwa cegieł będącej 
pozostałością nieokreślonego budynku funkcjonującej pod koniec XVIII i na początku XIX w. 
Najstarszą zarejestrowaną warstwą jest niwelacja datowana materiałem ceramicznym na XVII w. 
Nieco starsze, ale pochodzące z XVII w, są mury związane z najstarszą zabudową mieszkalną na tym 
obszarze.

Materiał ruchomy pozyskany w trakcie prac pochodzi z XVII w.
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Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania zakończono.

Gdańsk – Główne Miasto, ul. Piwna/Kaletnicza, gm. loco, woj. gdańskie AZP 12-44/168 - patrz: 
późne średniowiecze

Gdańsk, Wyspa Spichrzów, gm. loco, woj. gdańskie - patrz: późne średniowiecze

GDYNIA - Kolibki, (GDYNIA-ORŁOWO, st. 11), gm. loco, woj. gdańskie, AZP 9-43
relikty murowanego kościółka św. Józefa (nowożytność - 2 połowa XVIII w.)•	

Badania sondażowe, przeprowadzone w czerwcu, przez mgr. Olgierda Felczaka (Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez Towarzystwo Przyjaciół Orłowa. Jeden sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 32 m².

Kościółek św. Józefa zniszczony w drugiej połowie XVIII wieku, następnie całkowicie zniszczony 
i pozbawiony nawet czytelnych fundamentów we wrześniu 1959 roku przez władze niemieckie.

Celem badań archeologicznych, było odsłonięcie zarysu fundamentów kościoła, ustalenie 
szczegółów konstrukcyjnych partii fundamentowych oraz uściślenie lokalizacji bryły budowli. 
Wstępna penetracja terenu przed badaniami, potwierdziła opinię, iż interesujący nas obiekt 
sakralny został mocno zniszczony, ponieważ brak było na powierzchni śladów po konstrukcji. 
Wobec powyższego po konsultacji z geodetami założono trzy wykopy, w wybranych najbardziej 
istotnych miejscach to znaczy: przy narożniku północno-zachodnim kościoła, w rejonie wieży oraz 
przy absydzie kościoła. Przeprowadzone badania potwierdziły niestety tezę, iż kościół uległ bardzo 
daleko posuniętej degradacji. Po zdjęciu humusu i dojściu do poziomu w obrębie, którego powinien 
się znajdować mur główny (wykop 1) lub fundament południowej ściany wieży kościoła, odkryto 
jedynie zwartą warstwę gruzu z zaprawą będących niewątpliwie szczątkową pozostałością po murach 
kościelnych.

Reasumując wyniki badań, należy podkreślić, że potwierdziły one usytuowała kościółka, zgodnie 
z pomiarami geodetów i wykazały całkowitą destrukcję fundamentów. 

Poruszając kwestię materiałów ruchomych, trzeba podkreślić znikomą ilość zabytków w stosunku 
do badanego terenu. Pomijając gruz w postaci cegieł, elementów zaprawy, odkryto fragmenty okładzin 
miedzianych od witraży, niewielkie elementy posadzki, kilka fragmentów ceramiki nowożytnej oraz 
gwoździ żelaznych.

Najbardziej wartościowym znaleziskiem był solid - szeląg bity w Elblągu posiadający datę 1763 
- co potwierdza bardzo precyzyjnie czas budowy kościoła podawany w źródłach pisanych.

Sprawozdanie z badań ukazało się w „Informatorze Archeologicznym 1997”.
Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Gdańskim”.
Badania nie będą kontynuowane.

Giebułtów, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. kieleckie, AZP 95-59 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

41BGiecz, st. 1 (arch. nr 3), gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/212 - patrz: wczesne 
średniowiecze

42B
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Giecz, st. 4 (arch. nr 1), gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/218 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Gniezno, st. 13b, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/- - patrz: wczesne średniowiecze

Gniezno, st. 237, loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/- - patrz: wczesne średniowiecze

Gołasze – Puszcza, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80 - patrz: wczesna 
epoka brązu

Gozdów, st. 1, gm. Werbowice, woj. zamojskie, AZP 87-93 - patrz: późne średniowiecze

Gródek, st. B, gm. Hrubieszów, woj, zamojskie, AZP 87-94/5 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

GRÓDEK, st. 1, gm. loco, woj. białostockie, AZP 38-91/5
grodzisko wczesnośredniowieczne•	
rezydencja rodziny Chodkiewiczów (2 poł. XV w. – XVIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Halinę Karwowską 
(Państwowe Muzeum w Białymstoku). Siódmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 240 m².

Badania wykopaliskowe skupiały się głównie na rozpoznaniu zachodniej i południowo-zachodniej 
części rezydencji Chodkiewiczów. Wytyczono i wyeksplorowano 12 wykopów badawczych.

W wykopach zlokalizowanych w zachodniej części stanowiska (wykopy 24-26A) zarejestrowano 
ślady dwóch budynków drewnianych, które jak wykazuje wstępna analiza układu stratygraficznego 
i pozyskanego materiału zabytkowego były miejscem gdzie przygotowywano posiłki na potrzeby 
mieszkańców rezydencji. Jeden z budynków wspomniany powyżej a zarejestrowany w wykopach 25-
25A został posadowiony na istniejącym tu wcześniej obiekcie wczesnośredniowiecznym. Zachowała 
się z niego jedynie mała piwniczka, z której w trakcie prac eksploracyjnych pozyskano fragmenty 
dużych naczyń zasobowych oraz 2 nożyki żelazne.

Prace ziemne dostarczyły dużego zbioru zabytków ruchomych, na który składały się: fragmenty 
ceramiki (około 10 000 ułamków), fragmenty kafli piecowych (około 300), przedmioty metalowe 
(około 300), ułamki szkła okiennego i naczyniowego oraz destrukty kości zwierzęcych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum w Białymstoku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Biuletynie Konserwatorskim”.
Badania będą kontynuowane.

Hrubieszów, ul. 3-go Maja, woj. zamojskie - patrz: wczesna epoka brązu

Jankowo Dolne, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/146 - patrz: późne 
średniowiecze

Janowo, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: późne średniowiecze
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Jędrzejów - klasztor cystersów, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 90-99 - patrz: późne 
średniowiecze

Karczyn, st. 42, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie, AZP 46-41/33 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Kazimierza, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 98-62 - patrz: neolit

KĘTRZYN, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XV-XX wiek).•	

Nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych pod budowę szeregowego budynku mieszkalno-
usługowego, przeprowadzone w dniach od 5 do 14 maja, przez mgr. Adama Mackiewicza. 
Finansowane przez spółkę Pref-Dom w Kętrzynie. Pierwszy sezon badań. Nadzorowano 
powierzchnię około 1000 m².

Nadzory archeologiczne w Kętrzynie na st. III - wykop 2 przy ulicy Traugutta 5 objęły swym 
zasięgiem teren działek budowlanych pod szeregowiec usługowo-mieszkalny. Wykonano wykop 
w kształcie nieregularnego wieloboku o wymiarach - ca 26 x l x 6,4 x 36 x 15 x 1,5 x 13,6 m i głębokości 
od 0 w części północnej do ca 3,4 m w części południowej. W omawianym wykopie nie wystąpił 
profil północny ze względu na dużą deniwelację terenu w tym kierunku. Z omawianego wykopu 
pozyskano stosunkowo niewiele fragmentów naczyń ceramicznych, kafli i płytek podłogowych 
późnonowożytnych i współczesnych oraz bardzo nieliczne fragmenty późnośredniowiecznej ceramiki 
siwej. Podkreślić należy, iż w wyniku prac ziemnych prowadzonych w latach 60-tych obecnego stulecia 
pod budowę baru zniszczono zarówno nawarstwienia kulturowe, jak też elementy architektoniczne 
zabudowy starszej niż późnośredniowieczna. Tak, więc do badań analitycznych zachowały się 
jedynie nieliczne fragmenty architektury i nawarstwień stratygraficznych, które udało się uchwycić 
w zadokumentowanych profilach. I tak uchwycono tu pozostałości partii fundamentowych budynku 
hotelu Konigsberg wzniesionego w 1843 roku na terenie dawnej farbiarni. Zadokumentowano 
także fragmenty zabudowy szachulcowej zwłaszcza w profilu zachodnim, jak również nawarstwień 
średniowiecznych w profilu południowym.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Kichary, st. 2, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/18 - patrz: neolit

KIELCE– zamek, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie
relikty muru obronnego zamku z tzw. puntone (XVIII-XIX w.)•	

Badania ratownicze, przeprowadzone w lipcu i sierpniu, przez mgr Czesława Hadamika (PSOZ 
w Kielcach). Finansowane przez PSOZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 1 ara.

Badaniami objęto relikty muru obronnego zamku z tzw. puntone północnym w ciągu fortyfikacji 
zamkowych wzniesionych w latach 40-tych XVII w., na odcinku tzw. domu Winklera - budynku 
dobudowanego w pocz. XIX w. do muru i kurtyny wschodniej puntone. W ciągu XIX w. ten fragment 
fortyfikacji uległ zupełnemu przekształceniu - m.in. zburzono puntone i zmieniono przebieg muru 
obronnego.

W trakcie badań odsłonięte i zadokumentowano:
1. relikt muru fundamentowego puntone północnego zbudowanego w ciągu muru obronnego na 
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planie otwartego od strony ogrodu biskupiego pięcioboku oraz relikty stopy fundamentowej muru 
obronnego północnego w jego pierwotnym, XVII-wiecznym, przebiegu (lub jego negatyw);

2. relikty tzw. gruby (pieca zewnętrznego) związanej ze znaną z lustracji XVIII wieku cieplarnią 
(trepanz), dobudowanej do muru obronnego od strony ogrodu w 2. pół. XVIII w. Zejście do gruby 
znajdowało się wewnątrz puntone, samo pomieszczenie pieca znajdowało się po zewnętrznej stronie 
fortyfikacji (częściowo wykuto je w skale podłoża), a otwór wylotowy pieca zlokalizowano pod 
murem; prowadził on zapewne do ceglanych kanałów grzewczych;

3. relikty XIX-wiecznych piwnic związanych z funkcjonowaniem domu Winklera.
Wewnątrz puntone odkryto reliktowe zachowany fragment warstwy kulturowej z XV i XVI 

związanej zapewne z funkcjonowaniem kanonii Tumlin - jednej z najstarszych posesji kanoniczych 
na Wzgórzu Zamkowym, wzmiankowanej w początkach XV w. Warstwę datowano jednorodnym 
zespołem ceramiki.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Kielcach.
Badania powinny być kontynuowane zarówno od strony zewnętrznej muru obronnego jak 

i wewnątrz ogrodu biskupiego, ze względu na możliwość rozpoznania na niezbadanym jeszcze 
archeologicznie terenie reliktów cieplarni z 2 połowy XIX w. (znany ze źródeł trepanz).

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Kłecko, st. 14, 20, 24, 25, 27, 3, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 48-32/79, 6, 82, 83, 5,78 - patrz: 
wczesne średniowiecze

Konarzewo, st. 4, gm. Dopiewo, woj. poznańskie, AZP 53-26/164 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Konin-Plac Wolności, gm. loco, woj. konińskie, AZP 57-40 - patrz: późne średniowiecze

Koprzywnica, st. 111, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 91-72/318 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kornaciska, st. 2, gm. Długosiodło, woj. ostrołęckie, AZP 45-71/7 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Korzkiew- Zamek, gm. Zielonki, woj. krakowskie, AZP 100-56/1 - patrz: późne średniowiecze

KOSTRZYN - Stare Miasto, st. l, Kościół Najświętszej Maryi Panny, AZP 48-06/1
kościół farny z XV-XIX wieku•	

Badaniami kierował mgr Eugeniusz Wilgocki przy udziale mgr. mgr. Romana Kamińskiego, 
Sławomira Słowińskiego (autora sprawozdania), mgr. inż. arch. Henryka Kustosza. Badania 
finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Rozpoczęte w początkach lat 90-tych XX wieku odgruzowanie Starego Miasta w Kostrzynie 
doprowadziło do odsłonięcia m.in. ruin kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. W latach 
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1996-1997 relikty kościoła zostały zinwentaryzowane geodezyjnie oraz przeprowadzono wstępne 
badania architektoniczne i wykonana została ekspertyza archeologiczna a następnie interwencyjne 
badania krypty podołtarzowej. W roku 1998 doszło do przypadkowego odkrycia krypty centralnej we 
wnętrzu kościoła. Wszystko to zadecydowało o podjęciu decyzji o rozpoczęciu stacjonarnych badań 
wykopaliskowych zrealizowanych w okresie od 21 września do 15 listopada 1998 roku.

W trakcie badań realizowanych w 10 wykopach o powierzchni około 80 m² zarejestrowano 
informacje zarówno archeologiczne jak i architektoniczne. W wykopach l i 2 odsłonięto wcześniej 
uchwycone relikty krypt (nr l podołtarzowa, nr 2 centralna) oraz groby wziemne (w wykopie nr 2). 
W wykopach 6-10 usytuowanych we wnętrzu kościoła przebadano jego elementy konstrukcyjne, 
takie jak: sposób konstrukcji i głębokość posadowienia ścian, wymiary i rozmieszczenie filarów 
umożliwiając tym samym chronologiczne rozwarstwienie reliktów architektonicznych (fazy: gotycka, 
barokowa i nowożytna). W wykopach 3-55 usytuowanych na zewnątrz bryły kościoła odsłonięte 
relikty dalszych krypt (nr 4 i 5), szczegóły konstrukcyjne murów kapitalnych (przypora w wykopie 
nr 3) oraz ślady aneksu-kaplicy? (wykop nr 5).

W trakcie badań pozyskano dużą ilość materiału osteologicznego, w tym całe szkielety 
z pochówków w wykopie nr 2 oraz luźny, przemieszany materiał zalegający we wnętrzu jak i na 
zewnątrz kościoła. W materiale zabytkowym dominowały fragmenty okuć i uchwytów trumiennych 
głównie barokowych i nowożytnych. Z wykopu nr l pochodzą liczne fragmenty dwóch(?) kamiennych 
płyt z inskrypcjami. Na jednej zachowała się data 1882. Niestety pozyskane fragmenty stanowią zbyt 
małą część całości by pokusić się o pełne odczytanie tekstu. W inwentarzu zabytków ruchomych 
występują także nieliczne fragmenty ceramiki naczyniowej i kafli. Ponieważ XIX-wieczna przebudowa 
kościoła całkowicie zniszczyła starsze nawarstwienia (z wyjątkiem wkopanych w calec pochówków 
z wykopu nr 2), fragmenty naczyń wystąpiły w dużym przemieszczeniu, w większości na złożu 
wtórnym.

Pochodzą z okresu średniowiecza po czasy nowożytne.
Badania przeprowadzone w kościele NMP pozwoliły na wysunięcie pierwszych wniosków 

dotyczących chronologii obiektu, jego rozplanowania (trójnawowa beztranseptowa hala 
z wielobocznym zamknięciem), oraz przebadanie licznych krypt grobowych występujących zarówno 
we wnętrzu kościoła jak i opasujących go od zewnątrz.

Badania będą kontynuowane.

Koszalin, Stare Miasto, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 15-21 - patrz: późne 
średniowiecze

KOZIEBRODY, st. 3, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44–56/3
dwór XVII – XVIII w. •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(„Ignis” Zakład Naukowo-Edytorski s. c.). Finansowane przez EuRoPol GAZ S. A. Przebadano 
powierzchnię 578 m2

.
Stanowisko odkryto w 1998 r., leży ono około 600 m na południowy wschód od wsi. Odkryte 

zostało w wyniku penetracji pasa terenu odhumusowanego w związku z rozpoczęciem budowy 
gazociągu tranzytowego Płw. Jamał – Europa Zachodnia, w lipcu 1998 roku. 

Po usunięciu pozostałości humusu odsłonięto, w centrum strefy objętej badaniami, trzy sąsiadujące 
ze sobą bruki kamienne. Bruki leżały w obrębie jasno zabarwionej warstwy piasku i gliny o zarysie 
prostokątnym, przedzielonej pasem ciemno zabarwionej warstwy piasku i gliny wymieszanych ze 
spalenizną. 

Na obwodzie prostokąta odsłonięto kilka skupisk kamieni a także pojedyncze kamienie i głazy. 
Między kamieniami odsłoniętych bruków i skupisk oraz w warstwie jasnego piasku i gliny znaleziono 
liczne fragmenty naczyń ceramicznych i kafli.
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Odkryte konstrukcje i zabytki jednoznacznie wskazują, że odsłonięty obiekt jest pozostałością 
budynku drewnianego o wymiarach około 7 x 20 m ulokowanego wzdłuż osi północ – południe, 
wyposażonego w 3 piece kaflowe, posadowione na kamiennych cokołach. Centralnie położony piec 
w części przyziemnej posiadał, w obrębie bruku kamiennego, elementy konstrukcyjne wykonane 
z cegły.

Około 2 m na północ od szczytowej ściany budynku natrafiono na bruk kamienny o zarysie 
owalnym, w części północnej zniszczony przez wykop pod instalację melioracyjną. 

W pobliżu północno-wschodniego narożnika budynku i kilka metrów od wschodniej jego krawędzi 
odsłonięto dwie jamy, które zawierały bardzo liczne kości zwierzęce.

Luźny materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń glinianych i kafli zalegał w ciemno 
zabarwionej warstwie kulturowej w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. W odległości 
kilku metrów od budynku warstwa kulturowa przechodzi w jaśniej zabarwioną warstwę podglebia, 
w której sporadycznie występują drobne fragmenty ceramiki nowożytnej. 

Łącznie w toku badań pozyskano ponad 5000 fragmentów kafli naczyniowych i płytowych, 
ponad 11 000 fragmentów naczyń glinianych, ponad 800 fragmentów kości zwierzęcych i liczne 
fragmenty przedmiotów metalowych (w tym naparstek oraz fragmenty noży, nożyczek i sprzączek) 
a także fragmenty przedmiotów szklanych oraz fragmenty kościanej tarczki zegara słonecznego. 

Wstępna analiza materiału zabytkowego pozwala datować pozostałości budynku na XVII – XVIII 
w. i interpretować obiekt jako dwór.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Ciechanowie.
Wyniki badań opublikowane będą w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S.A. 
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Bieżanów, st. 27, woj. krakowskie, AZP 103-57/27 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Kraków - Bronowice Wielkie, st. 7, 8, 24, gm. Kraków-Krowdrza, AZP 102-56/198, 199, 211 - 
patrz: późne średniowiecze

KRAKÓW-KAZIMIERZ, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10
zespół osad: neolitycznej, kultury łużyckiej, z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich •	
oraz z wczesnego średniowiecza
miasto lokacyjne i nowożytne Kazimierz (XIV-XIX w.)•	

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 budowlanych na terenie następujących posesji: ul. Augustiańska 
15, ul. Józefa 19 i ul. Kupa 3/5 oraz w wykopach energetycznych wzdłuż ulic: Bożego Ciała, 
Krakowskiej, Szerokiej i Węgłowej a także przy budynkach pl. Wolnica 2-6. Stwierdzono w nich 
nawarstwienia późnośredniowieczne i nowożytne (m.in. nawierzchnie ulic utwardzone tłuczniem 
i kamieniami wapiennymi), relikty gotyckiej i barokowej zabudowy oraz nasypy z okresu regulacji 
ulic Kazimierza w XIX w. Na dziedzińcu i w piwnicach posesji ul. Augustiańska 15 zadokumentowano 
negatywy murów gotyckich piwnic, które należały do kamienicy przyrynkowej, zrujnowanej 
w okresie najazdu szwedzkiego i rozebranej w pocz. XIX w., natomiast przy ul. Kupa 3/5 i Józefa 19 
rozpoznano mury zabudowy późnogotyckiej lub renesansowej(?) i barokowej. Te ostatnie budynki 
zostały rozebrane w XIX i XX wieku.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w Materiałach Archeologicznych.
Badania będą kontynuowane.
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Kraków -Kleparz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/40 - patrz: późne 
średniowiecze

KRAKÓW-Nowa Wieś, st. 4, gm. Kraków-Krowdrza, woj. krakowskie, AZP 102-56/70
ślady osadnictwa z późnego średniowiecza•	
osada z czasów nowożytnych•	

Badania ratownicze, przeprowadzone w kwietniu, przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Badania prowadzono w wykopie budowlanym usytuowanym na skwerze u wylotu ul. A. Grottgera. 
Stwierdzono nowożytne nasypy z XIX i WW w. o dość znacznej miąższości. Prawdopodobnie są one 
zasypiskiem dawnego koryta Rudawy (Młynówki), zlikwidowanego dopiero w XX w. Od początku 
XIV wieku jej sztucznym korytem doprowadzano wodę do fos miejskich i zasilano krakowski 
wodociąg. W wykopie nie zarejestrowano śladów osadnictwa ze średniowiecza.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW-Nowy Świat, st. 2, 4, 5, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/54,56,57
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	
ślady osadnictwa z późnego średniowiecza•	
przedmieście miasta nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w od marca do czerwca, przez mgr. 
Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie.

Badania prowadzono w wykopach instalacyjnych, związanych z przebudową ul. Zwierzynieckiej 
oraz sąsiadujących z nią odcinków ul. Powiśle i ul. Retoryka. Tereny te usytuowane są pomiędzy 
stanowiskami archeologicznymi zadokumentowanymi w dokumentacji AZP. W czasie badań 
stwierdzono szereg nawarstwień nowożytnych o charakterze nasypowym, pochodzących głównie 
z XIX i pocz. XX w. Zawierały one różnorodne materiały zabytkowe ze schyłku późnego średniowiecza 
i czasów nowożytnych (m.in. ceramikę budowlaną, kafle, ułamki naczyń glinianych, fajansowych, 
porcelanowych i szklanych), które prawdopodobnie przetransportowano tu wraz z ziemią ze Starego 
Miasta. W wykopach nie stwierdzono nawarstwień ze średniowiecza.

We wschodniej części ul. Zwierzynieckiej rozpoznano fundamenty budynków i mury piwnic 
zbudowanych z kamieni wapiennych i barokowej cegły. Były one prawdopodobnie powiązane 
z drukarnią L. Anczyca, istniejącą w tym rejonie w XIX w.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków -Piasek, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/45 - patrz: wczesne średniowiecze

KRAKÓW-PIASEK, st. 7, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/51
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (monety)•	
osada średniowieczna (?)•	
przedmieście miasta nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Emila Zaitza 
(Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
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Badania prowadzono w wykopach budowlanych na terenie Zespołu Szkół Średnich przy ul. 
Krupniczej 44. Budynek ten znajduje się na południowy-zachód od ul. Skarbowej, przy której 
przed 1922 r. znaleziono co najmniej 4 monety rzymskie, natomiast w latach 1963-1977 znaleziono 
pojedyncze zabytki z późnego średniowiecza.

Tegoroczne wykopy odsłoniły tylko nowożytne warstwy nasypowe z XIX i XX wieku, 
pochodzące głównie z okresu budowy gmachów wspomnianego Zespołu Szkół. Nie stwierdzono ani 
niezakłóconych nawarstwień kulturowych, ani też materiałów zabytkowych związanych ze starszym 
osadnictwem (w tym również zabytków z okresu wpływów rzymskich).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków -Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6 - patrz: 
wczesne średniowiecze

KRAKÓW-STRADOM, st. 4, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/17
ślady osadnictwa z wczesnego średniowieczna lub kultury przeworskiej z okresu wpływów •	
rzymskich
ślady osadnictwa z czasów nowożytnych•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Badaniami objęto wykop w sieni budynku ul. Dietla 46. Stwierdzono nawarstwienia o charakterze 
nasypowym, pochodzące z zasypywania dawnego koryta Wisły pomiędzy przedmieściem Stradom 
a miastem lokacyjnym na Kazimierzu. Utwory te (o miąższości ponad 400 cm) są pozostałością prac 
niwelacyjnych przy zakładaniu tzw. Plant Dietlowskich, prowadzonych w połowie XIX w. 

Zawierały one gruz kamienny i ceglany, zaprawę wapienną, piasek, glinę oraz różnorodne materiały 
zabytkowe ze schyłku średniowiecza i z czasów nowożytnych. W badanym wykopie nie stwierdzono 
ani nawarstwień kulturowych sprzed XIX w, ani też utworów uformowanych na dnie dawnego koryta 
Wisły. W związku z tym można przypuszczać, iż odkryty w 1865 r. wczesnośredniowieczny (?) grot 
żelazny mógł pochodzić z analogicznych nasypów, przemieszczonych na ten teren w XIX wieku.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków -Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18 - patrz: wczesne 
średniowiecze

KRAKÓW-Wesoła, st. 14, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/35
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego •	
cmentarz z czasów nowożytnych•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i od października do grudnia, 
przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie.
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Badaniami objęto wykopy budowlane przy ul. Lubicz 23, związane z budową krakowskiego 
Centrum Administracji. Nie stwierdzono w nich śladów domniemanego cmentarza ani w postaci kości 
ludzkich, ani też w charakterze jam lub wkopów grobowych. Z nadcalcowej warstwy dawnego humusu 
uzyskano pojedyncze ułamki naczyń glinianych z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych.

Wydaje się, że kości ludzkie, które odkryto tu (wówczas na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Zieleni) w 1983 r., pochodziły z warstw niwelacyjnych (nasypowych), przemieszczonych w rejon 
Parku Strzeleckiego w 1837 r. Zgodnie z informacjami A. Grabowskiego z 1852 r. szczątki ludzkie 
mogły pochodzić z obrzeży dawnego cmentarza ariańskiego, który znajdował się w rejonie Ogrodu 
Botanicznego i został w czasie tych prac uszkodzony.

Pozyskane z nawarstwień zabytki późnośredniowieczne są zapewne śladem penetracji tego terenu 
przez ludność zamieszkującą dawne przedmieście Wesoła. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW-ZWIERZYNIEC, st. 22, gm. Kraków-Krowodrza, woj. krakowskie, AZP 102-56/128
ślady osadnictwa kultury przeworskiej•	
osada z wczesnego i późnego średniowiecza (XII-XV w.)•	
osada nowożytna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Emila Zaitza 
(Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Badaniami objęto wykop związany z przebudową domu nr 116 przy ul. Królowej Jadwigi. 
Stwierdzono w nim przemieszane warstwy o charakterze nasypowym, pochodzące głównie z prac 
ziemnych prowadzonych przy przebudowie domu w ostatnich latach. We wnętrzu budynku, pod jego 
zachodnią ścianą drewnianą znaleziono „pochówek” młodego jelenia. W nasypach nakrywających 
kości znajdowały się ułamki ceramiki z XVIII i XIX wieku. Lokalizacja szkieletu (pod ścianą 
budynku) mogłaby sugerować, że chodzi tu o rodzaj ofiary zakładzinowej. Bezpośrednie datowanie 
szczątków nie było możliwe.

W czasie prac niwelacyjnych w sąsiedztwie wspomnianego domu znaleziono również żelazne 
okucie drewnianej łopaty (szpadla), być może związane z okresem średniowiecza. W czasie 
badań nie stwierdzono innych zabytków powiązanych z osadnictwem z wczesnego lub późnego 
średniowiecza.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Krasnystaw, ul. J. Piłsudskiego 5, st. 101, woj. chełmskie, AZP 83-87/92 - patrz: późne 
średniowiecze

KROSNO ODRZAŃSKIE, st. 11, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 59-10/45
zamek piastowski •	
nawarstwienia nowożytne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Piotra Dziedzica, Sławomira Kałagate 
(Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy) w dniach 
od 15 września do 14 listopada. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Kontynuacja badań 
z lat 50. – 70. XX w. Przebadano powierzchnię 72 m².

Wykop badawczy o wymiarach 8 x 9 m założono w południowo-zachodniej części dziedzińca 
zamkowego. W takcie prac wyeksplorowano 43 jednostki stratygraficzne (warstwy i obiekty). 
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Odsłonięto liczne nowożytne nawarstwienia kulturowe, będące w większości przypadków 
pozostałościami po rozbudowie lub przebudowie zamku. Wierzchnie warstwy zakłócone zostały 
licznymi współczesnymi wykopami.

Odsłonięto brukowaną ścieżkę (XIX lub XX w.), prowadzącą od bramy do wejścia, zlokalizowanego 
w centrum wschodnie pierzei dziedzińca. W centralnej części wykopu odsłonięto fragment konstrukcji 
drewnianej w postaci trzech belek dębowych (?). Wystąpiły one na stropie „jedn. strat. 41”, przykryte 
zostały „jedn. strat. 32”. 

Pod warstwą, na której wystąpiły odsłonięto fragment bruku kamiennego wraz z częścią kamienno-
drewnianego rynsztoka (?). Prawdopodobnie jest to relikt konstrukcji stajni dworskiej. Obiekt ten 
przyniósł bogaty materiał zabytkowy, obok licznych fragmentów ceramiki naczyniowej pozyskano: 
monety, dwa złote krążki mennicze (?), duży wybór przedmiotów brązowych i żelaznych. Wstępnie 
obiekt datowany jest na 2 poł. XV – początek XVI wieku.

Z pozyskanych nawarstwień pozyskano bogaty materiał ruchomy; ceramiczny, dużą ilość 
przedmiotów żelaznych, z których na uwagę zasługuje zespół grotów strzał kuszy. Z warstw młodszych 
pozyskano liczny zbiór fragmentów szkła. 

Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.

Badania będą kontynuowane.

Krynickie, st. 16, gm. Zabłudów, woj. podlaskie, AZP 40-87/43 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu.

Legnica-Stare Miasto, ul. Złotoryjska, dz. 538/3, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne 
średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, ul. Młyńska, dz. 363/3, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne 
średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, ul. Piastowska, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, ul. Szpitalna i Środkowa, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne 
średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, ul. Młynarska, dz. 363/2, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne 
średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, ul. Muzealna i ul. Gwarna, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne 
średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, ul. Rycerska, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, Rynek, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne średniowiecze
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Legnica -Stare Miasto, ul. Środkowa, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, Brama Glogowska, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, ul. Złotoryjska, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne średniowiecze

Legnica -Stare Miasto, ul. Najświętszej Maryi Panny, gm. loco, woj. legnickie - patrz: późne 
średniowiecze

Lubawa - zamek, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: późne średniowiecze

LUBLIN - Kalinowszczyzna, Białkowska Góra, gm. loco, woj lubelskie
Nadzory archeologiczne nad wykopami telekomunikacyjnymi, przeprowadzone w czerwcu 

i sierpniu przez mgr. Andrzeja Hunicza (PP Pracownia Konserwacji Zabytków O/Lublin). Finansowane 
przez Netia Telekom S.A. 

Obszarem szczególnego zainteresowania w trakcie nadzorów był pas terenu od klasztoru oo. 
salezjanów (dawniej oo. franciszkanów) do kościoła św. Agnieszki. 

Jest to krawędź wierzchowiny ograniczającej od północy rozległą dolinę utworzoną w miejscu 
połączenia trzech rzek: Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. W rejonie Białkowskiej Góry 
nadzorowano wiele wykopów w obrębie ulic: Kalinowszczyzna, Białkowska Góra, Niska, Tatarska. 

Nie wydzielono tu warstw, ani też nie znaleziono materiału zabytkowego z okresu wczesnego czy 
też późnego średniowiecza.

Dokumentacja przechowywana jest u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

LUBLIN - Kalinowszczyzna, Kościół Św. Agnieszki, gm. loco, woj lubelskie
kościół i klasztor z połowy XVII w.•	

Nadzory archeologiczne nad wykopami telekomunikacyjnymi przeprowadzone w sierpniu przez 
mgr. Andrzeja Hunicza (PP Pracownia Konserwacji Zabytków O/Lublin). Finansowała Netia Telekom 
S.A. 

Szczególną uwagę zwrócono na wykopy telekomunikacyjne o długości 230 metrów.
Kościół i klasztor wzniesiono w połowie XVII wieku na krawędzi wierzchowiny ograniczającej 

od północy dolinę utworzoną w miejscu połączenia trzech rzek: Bystrzycy Czechówki i Czerniejówki. 
W wykopach usytuowanych bezpośrednio przed kościołem znaleziono ułamki naczyń, kafli, duże 
fragmenty 4 szklanych pucharków dzwonowatych. Materiały te większości wiązać trzeba z pierwszym 
okresem funkcjonowania kościoła i klasztoru w połowie XVII wieku.

Materiały przechowywane są w Muzeum Historii Miasta Lublina, oddziale Muzeum Lubelskiego. 
Dokumentacja u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

LUBLIN, ul. Narutowicza, ul. Okopowa, ul. Hembla, ul. Górna, ul. Mościckiego, gm. loco, woj. 
lubelskie

kościół p.w. Panny Maryi Zwycięskiej (XV-XVIII w.)•	
Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z przebudową sieci telekomunikacyjnej, 

przeprowadzone przez mgr. Andrzeja Hunicza (SKRYPTORIUM). Finansowała Dyrekcja Inwestycji 
Miejskich w Lublinie. Czwarty sezon badań.
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W trakcie nadzorów archeologicznych nad wykopami związanymi z przebudową sieci 
zadokumentowano: 

- fundamenty zabudowy z XVIII w. w obrębie skrzyżowania ulic Narutowicza i Okopowej (działki 
nr 29 i 31), 

-  mur ogradzający dawną posiadłość ss. wizytek, wzniesiony około 1730 r., 
- poziomy użytkowe i najstarszy poziom wyznaczony przez strop lessu tworzącego naturalne 

podłoże.
W warstwach związanych z najstarszymi poziomami użytkowymi znaleziono ułamki naczyń 

i kafle, przeważnie z XVII w. Ustalono granice deniwelacji terenowych, które w ul. Górnej tworzyły 
linię fortyfikacji z pierwszej ćwierci XVII w.

Materiały przechowywane są w Muzeum Historii Miasta Lublina, oddziale Muzeum Lubelskiego. 
Dokumentacja u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

LUBLIN-Pałac Lubomirskich, gm. loco, woj. lubelskie
założenie pałacowo-parkowe z końca XVI i z XVII-XVIII wieku•	

Nadzory archeologiczne nad wykopem pod przyłącze sanitarne, przeprowadzone w lipcu przez 
mgr. Andrzeja Hunicza (SKRYPTORIUM). Finansowane przez Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych. 
Łączna długość wykopów wynosiła 30 metrów.

W nadzorowanym wykopie pod przyłącze sanitarne w obrębie wschodniego dziedzińca pałacu 
Lubomirskich odkryto szereg murów związanych z późniejszymi dobudówkami. Zadokumentowano 
tu warstwy nasypowe związane z kolejnymi etapami rozbudowy pałacu. Znaleziono interesujące 
ułamki naczyń i ułamki kafli z bogatym ornamentem, pokryte wielobarwnym szkliwem. Niektóre 
egzemplarze kafli datować można na koniec XVI i początek XVII wieku.

Materiały przechowywane są w Muzeum Historii Miasta Lublina, oddziale Muzeum 
Lubelskiego, dokumentacja u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

LUBLIN, ul. Ruska, w pobliżu cerkwi, gm. loco, woj lubelskie
warstwy i poziomy użytkowe z XVII, XVIII, XIX wieku•	

Nadzory archeologiczne nad wykopami telekomunikacyjnymi, przeprowadzone w czerwcu 
i sierpniu przez mgr. Andrzeja Hunicza (PP Pracownie Konserwacji Zabytków O/Lublin). Finansowane 
przez Netia Telekom S.A. 

Szczególną uwagę zwrócono na wykopy telekomunikacyjne o długości 200 metrów.
Wykopy przy ul. Ruskiej usytuowane są na obrzeżu doliny Czechówki i rozległej doliny 

utworzonej w miejscu, gdzie z Bystrzycą łączą się dwie mniejsze rzeki Czechówka i Czerniejówka. 
Rozpoznano tu nawarstwienia uzyskując dane do rekonstrukcji pierwotnego ukształtowania terenu. 
W ulicy Ruskiej ustalono poziomy użytkowe, a z warstw uzyskano materiał z XVII-XVIII, XIX 
wieku, a więc ułamki naczyń, kafli, glinianą fajkę.

Materiały przechowywane są w Muzeum Historii Miasta Lublina, oddziale Muzeum Lubelskiego. 
Dokumentacja u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Lublin, Rynek staromiejski, gm. loco, woj lubelskie, AZP 77-81 - patrz: wczesne średniowiecze

LUBLIN, ul. Staszica, ul. Karmelicka, ul. Radziwiłłowska, gm. loco, woj lubelskie
nawarstwienia nowożytnego miasta•	

Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z wymianą sieci gazowej, przeprowadzone 
w czerwcu i lipcu przez mgr. Andrzeja Hunicza (SKRYPTORIUM). Finansował PGNiG S.A. Zakład 
Gazowniczy w Lublinie.
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W nadzorowanych wykopach zarejestrowano poziomy użytkowe i w wielu miejscach poziom 
lessu stanowiącego naturalne podłoże. Znalezione, nieliczne, wyroby garncarskie i kafle z końca XVI 
i z XVII wieku, wiązać należy zapewne z fundacją kościołów, budową klasztorów i pałaców. W trakcie 
prac odkryto szereg murów związanych z zabudowaniami przyległymi do pałaców Czartoryskich 
i Lubomirskich.

Materiały przechowywane są w Muzeum Historii Miasta Lublina, oddziale Muzeum Lubelskiego. 
Dokumentacja u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Lubsko, st. 31, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 65 -09/73 - patrz: późne średniowiecze

Łany Małe, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43 - patrz: wczesna epoka żelaza

ŁAŃCUT, st. 9, ul. Wałowa, gm. loco, woj. rzeszowskie
obwałowania miejskie, okres nowożytny (XVI-XVII w.) •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 24 września, przez 
mgr. Antoniego Lubelczyka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, PSOZ w Rzeszowie). Finansowane 
przez PSOZ w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 120 m².

W wyniku przeprowadzonych badań przy ul. Wałowej 17 i 19 poszerzono znacznie wiedzę na 
temat zachodniego odcinka obwałowań ziemnych Łańcuta. W wykopie budowlanym na posesji nr 19 
uchwycono profil wału, z widocznym od góry kwadratowym wkopem, wypełnionym szarą ziemią 
i przepalonymi belkami. Na głębokości 2 m stwierdzono ślady dołków posłupowych, a na głębokości 
3,5 m kilka poziomo ułożonych belek drewnianych, będących podstawą wału, poniżej której zalegał 
już calec. Z dolnych partii wału pozyskano 109 fragmentów ceramiki z późnego średniowiecza oraz 
XVI i XVII wieku. Także w wykopie założonym na posesji nr 17 uchwycono profil wału z nielicznym 
materiałem z XVII wieku. Ponadto natrafiano na szereg murów po piwnicach wzniesionych tutaj 
później domów.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”
Badania nie będą kontynuowane.

Łekno, st. 3, gm. Wągrowiec, woj pilskie, AZP 43-31/44 - patrz: wczesne średniowiecze

ŁĘCZNA- Podzamcze, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 76-84/1
ślady osadnictwa średniowiecznego z XIII-XIV wieku•	
zamek (XV-XIX w.) •	

Badania sondażowe, przeprowadzone w dniach 8 lipca do 5 sierpnia przez dr hab. Irenę Kutyłowską 
(Katedra Archeologii UMCS w Lublinie) w ramach praktyk studenckich. Trzeci sezon badań.

Odwiertami sondażowo-weryfikacyjnymi lokalizowano zasięg zabudowy zamku potwierdzonego 
źródłowo od XVI w.

Wykonane odwierty potwierdziły warstwy kulturowe (w tym budowlanego gruzu) na południowo-
zachodniej partii stanowiska w zasięgu 120-160 m na osi wschód-zachód i 220-240 m na osi północ-
południe. Nawarstwienia kulturowe datowane są w oparciu o wkopy sondażowo-weryfikacyjne 
z 1996 i 1997 r. głównie na XV-XIX w. (XIII-XIV?).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Regionalnym Muzeum w Łęcznej oraz Katedrze 
Archeologii UMCS w Lublinie.
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Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. IV.
Badania będą kontynuowane.

Łowicz, st. 36, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 59-56 - patrz: późne średniowiecze

Łódź-Polesie, st. 11, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 66-51/46 - parz: wczesna epoka żelaza 

Małuski Wielkie, st. 5, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 87-50 - patrz: wczesna epoka żelaza

MUSZYNA¸ st. 1, gm. loco, woj. nowosądeckie, AZP 177-66/1  
zamek (XV-XVII w.)•	

Badania wykopaliskowe prowadzone przez mgr Barbarę Chudzińską przy udziale mgr Barbary 
Szybowicz (B-B Biuro Studiów i Dokumentacji Archeologiczo-Konserwatorskiej, WKZ w Nowym 
Sączu). Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Muszyna. Siódmy sezon badań. 

Ruiny zamku znajdują się na wzniesieniu Koziejówka, na prawym brzegu Popradu pomiędzy 
potokami Muszynka i Szczawnik.

Celem prac prowadzonych w latach 1996-1998 było rozpoznanie baszty północnej i przedmurza 
zamku od strony wschodniej. Badania nawiązywały bezpośrednio do wykopalisk z roku 1992. 
W trakcie trzech sezonów założono 5 wykopów. Wykop „Baszta” obejmował wnętrze wieży. Wykop 
I wyznaczono na zewnątrz muru E baszty między granicą zbocza a postumentem z figurą Matki 
Boskiej. Wykop II był jego kontynuacja w kierunku S. Zajmował teren na zewnątrz muru E między 
postumentem z figurą Matki Boskiej a najbliższą mu przyporą w kierunku południowym, od E linię 
wykopu wyznaczała granica stoku. Wykop III wyznaczono na zewnątrz muru N baszty, między 
granicą zbocza a przyporami wieży. Przekopano również częściowo wykop IV zlokalizowany między 
zejściem do przyziemia wieży, jej murem południowym, wewnętrznym licem muru E zamku oraz 
linią wyznaczoną 10 m od muru S baszty.

We wszystkich wykopach nawarstwienia kulturowe przykrywał gruz, osiągający miejscami do 
300 cm miąższości. Praktycznie był on pozbawiony materiału zabytkowego. Jedynie we wnętrzu 
baszty, w jego spągu znaleziono znaczne ilości ceramiki, ułamki naczyń szklanych oraz przedmioty 
metalowe (gwoździe, bełty, podkowy) i kościane (kostka do gry, prostopadłościenny fragment obro-
bionej kości). Licznie wystąpiły także fragmenty kości zwierzęcych.

Na zewnątrz wieży, od strony północnej (wykop III) i wschodniej (wykop I) pod gruzem zalegała 
brązowoczarna, a miejscami czarna ziemia nasycona zabytkami, pochodzącymi z okresu od końca 
XV do XVII wieku. Warstwa ta znajdowała się bezpośrednio na podłożu calcowym, który stanowiły 
wychodnie skalne i miękka skała marglowa. Nie natrafiono na ślady gleby pierwotnej ani starsze 
nawarstwienia, co sugeruje że w trakcie budowy założenia teren został zniwelowany. W wyniku prac 
niwelacyjnych od strony północnej baszty, między jej przyporami powstała półka-taras szerokości od 
350 do 800 cm. Od strony E przedmurze było zdecydowanie węższe, a wzdłuż lica muru teren opadał. 
To regularne zagłębienie należy interpretować jako pozostałość po rowie fundamentowym. W obu 
wy kopach we wspomnianej warstwie znaleziono liczne fragmenty naczyń i kafli, w tym gotyckie 
z in skrypcjami i renesansowe z motywami figuralnymi, ułamki szkła z naczyń i może tafli okiennych 
oraz prawie 3000 przedmiotów metalowych, zwłaszcza gwoździ i ich fragmentów, ale równie frag-
ment ostrogi, kord, noże, bełty, groty strzał, krzyż żelazny ze zwieńczenia furty (?), brązową łyżecz kę 
toaletową, 3 obrączki, w tym jedną pozłacaną z wyrytą inskrypcją: Maria hilf, oraz monety. Licz nie 
wystąpiły także kości zwierzęce

Ciekawie przedstawiała się sytuacja w wykopie II. W jego części południowej pod gruzem 
zalegała war stwa w obrębie, której natrafiano na ślady drewnianej podłogi (zwęglone pozostałości 
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desek i gwoź dzie rozmieszczone w regularnych odstępach) oraz pozostałości pieca. Znaleziska te, 
jak również odsłonięte w zewnętrznym licu muru E gniazda na belki nasuwają przypuszczenie, iż 
znajdowało się tu pomieszczenie mieszkalne zamknięte od północy i południa murami, których 
pozostałości uznawano do tej pory za przypory. Pomieszczenie to prawdopodobnie uległo zniszczeniu 
w wyniku pożaru i oberwania zbocza. Warstwa z podłogą spoczywała na wyrównanym poziomie 
o charakterze destrukcyjnym (ciosy kamienne przemieszane z ziemią i zaprawą). Ten poziom destrukcji 
można wiązać ze znanym ze źródeł zniszczeniem zamku przez wojska Macieja Korwina w roku 
1471. Poniżej wystąpiła war stwa, odpowiadająca charakterem warstwie kulturowej zalegającej na 
zewnątrz murów baszty. Zna leziono w niej m.in. bełty. Warstwa ta leżała na żółtej gliniastej ziemi. 
W jej stropie odsłonięto pozo stałość ogniska. Poniżej znajdowały się wychodnie skalne.

We wnętrzu baszty po usunięciu gruzu natrafiono na ślady silnego pożaru (warstwa popiołu, a pod 
nią poziom całkowicie przepalonej ziemi i kamieni). Poniżej znajdowała się warstwa ze śladami 
otwartego paleniska i resztkami zbutwiałego drewna, koncentrującego się w partii centralnej po-
mieszczenia. Ślady drewna to prawdopodobnie resztki desek lub gałęzi wyścielających środkową 
część pomieszczenia. Poziom ten bogaty w zabytki ceramiczne, kości zwierzęce oraz przedmioty 
metalowe i kościane zalegał na warstwie wyrównawczej, którą stanowiła glina oraz glina przemie-
szana ze żwirem. Materiał zabytkowy wystąpił w nim sporadycznie.

Wewnątrz baszty nawarstwienia usunięto do calca. Dzięki temu udało się dokładnie określić 
przebieg stopy fundamentu. Mury wzniesiono częściowo na wychodniach skalnych częściowo na 
miękkiej skale marglowej, miejscami wykuwając w niej wkopy fundamentowe (od strony wschodniej 
i północnej). Lico zewnętrzne muru północnego postawiono częściowo bezpośrednio na poziomie 
półki-tarasu. Od wewnątrz lica wymurowano starannie wyrównując je dwoma odsadzkami na 
ścianach północnej i wschodniej oraz po jednej na pozo stałych. Na murach północnym i południowym 
zachowały się resztki sklepienia.

Mniej więcej w połowie długości muru północnego od strony zewnętrznej przylegał doń niewielki 
wkop niemal 1,5 m głębokości. Na długości wkopu fundament był zniszczony - kamienie z lica 
i częściowo z wnętrza muru zostały usunięte, tworząc rodzaj wnęki. Dół zasypano jeszcze przed 
zniszczeniem zaniku. Trudno obecnie określić w jakim celu został wykonany. W rozwiązaniu tej 
zagadki nic może być pomocny mało charakterystyczny materiał zabytkowy, jaki znaleziono w jego 
wypełnisku. Inny wkop stwierdzono przy murze przypory północno-zachodniej. Jest on śladem po 
XVII-wiecznych próbach wzmocnie nia fundamentu szkarpy przez obłożenie go głazami.

Badania odsłoniły również fundament całkowicie zniszczonej przypory w narożniku północno-
wschodnim baszty. Mur zachował się do wysokości 80 cm. Przypora dochodziła do samej granicy 
zbocza. Przed obsu nięciem chroniły ją potężne głazy, którymi była obłożona.
Zlokalizowany wewnątrz zamku wykop V przebadano w stopniu niewielkim. Górę nawarstwień 
stanowiła ziemia z hałd z roku 1992. Tuż pod nimi, w części zachodniej odsłonięte wychodnię skalną, 
nato miast w części wschodniej w odległości około 250 cm od ściany południowej baszty natrafiono 
na fragment bardzo źle zachowanego muru. Określenie jego funkcji i czasu powstania stanie się 
możliwe dopiero po odsło nięciu większej przestrzeni.

NIDZICA, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie
miasto nowożytne (XVIII-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne na wykopach liniowych o łącznej długości 235 m. Nadzory prowadzone 
były w terminie od 19 października do 18 listopada, przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-
ADAM). Finansowane przez w Urząd Miasta Nidzica. Pierwszy sezon badań.

Nadzory archeologiczne podczas budowy ciepłociągu wzdłuż ul. Żeromskiego w Nidzicy na 
stanowisku II - wykopy 6a - 6i objęły swym zasięgiem rejon tej ulicy od nowo wzniesionego budynku 
w pierzei południowej (naprzeciwko numerów 2 i 5) do kotłowni przy numerze 6 w północnej pierzei 
ulicy. Teren ten znajduje się u podnóża wzgórza zamkowego od strony południowej. Tak więc 
nadzorami objęto obszar położony na południe i południowy wschód od starego miasta, w którym już 
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od końca XV wieku rozwijało się tzw. polskie przedmieście. Wykopy prowadzono zgodnie z projektem 
realizacyjnym. W sumie nadzorowano wykopy liniowe o łącznej długości 235 metrów, natomiast 
rysunkowo zadokumentowano wykopy o długości 157 metrów. W trakcie prowadzonych nadzorów 
zebrano bardzo nieliczny materiał zabytkowy o szerokim spektrum chronologicznym obejmującym 
okres od XVI do XX wieku. Wszystkie fragmenty ceramiki pochodziły jednak z warstw zasypiskowych, 
nie miały więc znaczenia dla datowania warstw kulturowych. Całość prac ziemnych prowadzona 
była niemal wyłącznie w obrębie nawarstwień zasypowych powstałych w drugiej połowie XIX 
i w XX wieku, na co niewątpliwie miała wpływ niewielka głębokość wykopów, tylko w nielicznych 
przypadkach osiągająca ca 1,5 m. Jeżeli chodzi o datowanie poszczególnych nawarstwień, to można 
to zrobić jedynie w bardzo szerokich ramach chronologicznych. W żadnym też wykopie nie udało 
się zarejestrować ciągłego układu stratygraficznego, poczynając od późnego średniowiecza, czy 
choćby wczesnej nowożytności, a kończąc na czasach współczesnych. Uchwycono jedynie nieliczne 
elementy zabudowy murowanej zarówno w pierzei południowej, jak też północnej ul. Żeromskiego, 
której dokładnej chronologii nie sposób ustalić, ze względu na niewielkie wymiary wykopów. Można 
tylko ogólnikowo stwierdzić, iż zabudowa murowana w tej części miasta powstała nie wcześniej 
niż w drugiej połowie XIX, a najpewniej pod koniec tego wieku. Pomimo niewielkiej głębokości 
wykopów udało się także uchwycić kilka poziomów utwardzonej (brukowanej) nawierzchni obecnej 
ulicy Żeromskiego.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

NOWA SÓL, st. 32, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 65-16/54
miasto nowożytne•	

Badania wyprzedzające budowę stacji paliw, przeprowadzone w dniach od 14 października do 
23 grudnia przez mgr. Roberta Jadrycha (Archeoconsult - Pracownia Archeologiczna w Poznaniu). 
Finansowane przez inwestora SHELL Polska. Pierwszy sezon badań.

Nadzory i badania prowadzono na terenie istniejących od 170 lat zakładów metalurgicznych 
przy ul. Piłsudskiego. W trakcie prac ziemnych natrafiono na pozostałości nieruchomych (w tym 
architektonicznych) jak i ruchomych śladów działalności przemysłowej.

Prace prowadzono łącznie w wydzielonych 6 wykopach na i poza ścisłym terenem inwestycji. 
Wydzielono 94 warstwy i 7 obiektów archeologicznych. Pozyskano kilkaset fragmentów ceramiki 
(w tym fragmentów naczyń kamionkowych, porcelanowych oraz form odlewniczych), szkła, fragment 
naczynia żeliwnego oraz fragment kamiennego koła - kamienia szlifierskiego.

Na podstawie zebranego materiału oraz analizy źródeł archiwalnych, w historii badanego terenu 
wydzielono dwa etapy. Pierwszy - związany z wczesnym okresem funkcjonowania zakładu (XIX w.) 
oraz drugi - od wzniesienia budynków przemysłowych przez funkcjonowanie zakładów od pocz. XX 
w. do czasów współczesnych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy i w PSOZ w Zielonej Górze.

Badania nie będą kontynuowane.

60BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - patrz: paleolit

OLSZTYN, st. XXIV, ul. Okopowa, gm. loco, woj. olsztyńskie
stare miasto, rejon murów obronnych (okres nowożytny, XVI-XX w.)•	

Nadzory i badania archeologiczne pod pracami ziemnymi przy rozbudowie kamienicy w zachodniej 
pierzei ul. Okopowej 23. Nadzory przeprowadzone w dniach 26 i 27 czerwca przez mgr. Adama 
Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Tomasza Krupę.
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Wykonano wąskoprzestrzenny wykop w części północno-zachodniej pod fundament 
rozbudowywanego budynku. Ponieważ fundament ten pełnił dwojaką rolę (pod ogrodzenie i pod 
ścianę nośną budynku), wykop wykonano do głębokości od 2,3 m w części północno-zachodniej do 
2,9 m w części południowo-wschodniej. Jego szerokość nie przekraczała l m. Zadokumentowano 
tu profil północno-wschodni. W partiach stropowych, do znacznej głębokości ca 2 m wystąpiły 
nawarstwienia zasypowe i niwelacyjne, w których posadowiono niewielkie ścianki fundamentowe 
o szerokości 0,5 i 0,4 m odpowiednio między 6 a 7 m i na 3 metrze, stanowiące podwalinę jakiegoś 
współczesnego budynku gospodarczego, który nie został naniesiony na żadnych znanych planach 
katastralnych z ostatniego stulecia. Na głębokości ca 2 m, między 0,2 a 6 m udało się uchwycić 
sporej miąższości (od 0,2 do 0,5 m) warstwę sprażonej polepy w czystej postaci oraz przemieszaną 
z szarą gliniastą ziemią, przepalonym drewnem i spalenizną w spągu a także spalenizną w stropie. 
Przy skraju północno-zachodnim tej warstwy wystąpiła soczewka przepalonego zboża (soczewicy?). 
Poniżej wystąpiły warstwy niwelacyjne w postaci siwej gliny i żółtego piasku. Ponadto w tym 
samym czasie wykonano niewielkiej głębokości (do 0,6 m) wykop tylko pod ogrodzenie murowane 
od strony północno-zachodniej. Poprowadzono go wyłącznie we współczesnych nawarstwieniach 
zasypiskowych. Wykop ten pokrywał się z nadzorowanym przez piszącego te słowa wykopem l2d 
wykonanym w 1994 roku (por. Informator Archeologiczny za 1994 rok, ss. 114-l15).

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania będą kontynuowane.

OLSZTYN, st. XXIV, ul. Piastowska, gm. loco, woj. olsztyńskie
stare miasto, rejon murów obronnych (okres nowożytny, XVI-XX w.)•	

Badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję budowlaną pod budynek mieszkalno-
usługowy, przeprowadzone w dniach od 20 października do 16 listopada przez mgr Hannę Mackiewicz 
(ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Z. Prusinowskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 70 m².

Badania archeologiczne objęły swym zasięgiem działkę budowlaną przy ulicy Piastowskiej. 
W miejscu tym znajdowała się wylewka betonowa oraz kanał samochodowy po rozebranym przed 
przystąpieniem do prac ziemnych garażu oraz budynku gospodarczym. Ponieważ zaprojektowany 
budynek nie posiada podpiwniczenia, zgodnie z projektem realizacyjnym, prace prowadzono jedynie 
do głębokości l - 1,2 m, nie dochodząc w żadnym miejscu do calca. Wiercenia, które wykonano 
przed przystąpieniem do prac ziemnych wykazały, że w obrębie omawianej działki nawarstwienia 
antropogeniczne (gliny z gruzem) występują do głębokości ca 2,1 m. Ze względu na bardzo słabe 
fundamenty sąsiednich budynków wykluczono wykonanie w obrębie omawianej działki głębokiego 
wykopu w celu posadowienia budynku na gruntach rodzimych. Dlatego też została tu zaprojektowana 
płyta żelbetowa, na której wzniesiony zostanie budynek mieszkalno-usługowy. W trakcie 
prowadzonych prac nie uchwycono nawarstwień starszych niż nowożytne (XVII wiek) a i to tylko 
fragmentarycznie, gdyż zostały one w znacznej mierze zniszczone podczas budowy wspomnianego 
już garażu. Pomimo to wystąpił tu bardzo liczny, jak na tak niewielką powierzchnię wykopu materiał 
ceramiczny, zwłaszcza w odniesieniu do kafli miskowych i garnkowych, w wielu wypadkach były to 
kafle na cylindrycznej stopce. Stosunkowo nieliczne były natomiast kafle płycinowe. To samo odnosi 
się do naczyń ceramicznych, których procent w stosunku do kafli miskowych jest niewielki. Jeżeli 
chodzi o kafle, to wiele z nich daje możliwość wyklejenia dużych partii, a tym samym wykonania pełnej 
ich rekonstrukcji. Kafle te zalegały wyłącznie w warstwie wtórnie sprażonej polepy, pochodzącej 
prawdopodobnie ze spalonego budynku w konstrukcji szachulcowej, który wzniesiono w oparciu 
o prymitywny fundament kamienny. Niewielki fragment takiego fundamentu udało się uchwycić 
między innymi w centralnej partii wykopu. Zbudowano go z niewielkich kamieni łączonych na 
zaprawę gliniano-piaskową. Niestety zachował się on jedynie na odcinku l metra. Jego szerokość nie 
przekraczała ca 0,4 m. Być może był to tylko fragment pod ściankę działową. Natomiast w profilu 
południowo-zachodnim wystąpił fragment fundamentu z dużych głazów narzutowych częściowo 
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spojonych zaprawą wapienną. Wydaje się, iż uchwycone tu relikty architektoniczne można z pewną 
ostrożnością datować na wiek XVII, być może na początek tego stulecia. Jego kres nastąpił zapewne 
w XVIII wieku, kiedy to miały miejsce dwa duże pożary w 1708 i 1759 roku. Oczywiście nie można 
wykluczyć okresowych zniszczeń tutejszej zabudowy w ciągu licznych pożarów mających miejsce 
w wieku XVII, najprawdopodobniej jednak zabudowa ta była odbudowywana. Podkreślić należy, 
iż po obrysie wykopu wystąpił fundament rozebranego garażu zbudowany z cegły maszynowej 
łączonej na zaprawę cementową. Po jego rozebraniu nie udało się uchwycić regularnych nawarstwień 
stratygraficznych, a jedynie warstwy zasypowe powstałe w wyniku zasypania wykopu, który 
wykonano w trakcie wznoszenia wspomnianego garażu.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

OLSZTYN, st. XXIV, ratusz, gm. loco, woj. olsztyńskie
stare miasto- osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-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. Trzeci sezon 
badań. 

Nadzory prowadzono z przerwami od 14 listopada 1996 do 2 października 1998 roku. W sumie 
nadzorowano prace przy dziewiętnastu odcinkach wykopu 18. Poszczególne odcinki oznaczono 
małymi literami alfabetu. Dokumentację rysunkową sporządzono w obrębie 8 odcinków o łącznej 
długości ca 114 metrów. W pozostałych przypadkach ze względu na wyłącznie zasypiskowy charakter 
nawarstwień sporządzano serwis fotograficzny i opis w dzienniku badań. Niewątpliwie najciekawsze 
były odcinki wykonane pod kanalizację wzdłuż skrzydła zachodniego. Wykopy te prowadzono do 
głębokości ca 2 m., a w miejscach studzienek kierunkowych nawet do 3,5 m. Udało się tu między 
innymi stwierdzić, iż nawarstwienia późnośredniowieczne zalegają pod bardzo grubą warstwą 
niwelacyjną w postaci różnoziarnistych piasków, zwłaszcza w południowo-zachodniej części starego 
miasta. Nie wystąpiły natomiast nawarstwienia nowożytne i późnonowożytne, co jest zapewne 
związane z przeprowadzonymi w XIX wieku pracami niwelacyjnymi. Bardzo interesujące wyniki 
uzyskano także w obrębie wykopów prowadzonych w zachodnim skrzydle ratusza (wzniesionym 
w połowie XIX wieku) oraz przy jego ścianie wschodniej od strony dziedzińca, gdzie wystąpiły 
fragmenty fundamentów kamiennych łączonych na zaprawę wapienną. Mamy tu prawdopodobnie do 
czynienia z pozostałościami rozebranych w pierwszej połowie XIX wieku tzw. bud rzemieślniczo-
kupieckich, których początki sięgają XVI wieku. Ponadto w obrębie tych wykopów wystąpił 
liczny materiał zabytkowy w postaci ceramiki naczyniowej oraz kafli. Szczególnie w tym ostatnim 
przypadku mamy do czynienia z interesującym zbiorem kafli renesansowych pokrytych zieloną 
polewą. Były to kafle płycinowe z „miseczkowatymi” zagłębieniami. W jednym przypadku był to 
duży fragment kafla z przedstawieniem figuralnym. Podkreślić należy, iż większość prac prowadzono 
wokół skrzydeł północnego i zachodniego, a więc wzniesionych odpowiednio w 1928 i 1859 roku. 
Natomiast wokół skrzydła południowego (gotyckiego) prace prowadzono jedynie do głębokości l 
m., tak, więc nie mogły one przynieść spodziewanych rezultatów. Należy mieć nadzieję, iż dojdą 
do skutku planowane prace mające na celu odgruzowanie piwnic w obrębie tej części ratusza, które 
powinny przynieść wiele interesujących danych na temat jego historii, a zwłaszcza początków 
budowy budynku murowanego. Ma to o tyle znaczenie, iż w świetle przeprowadzonych nadzorów 
oraz odkrywek wykonanych na południowej elewacji tegoż skrzydła, należy przypuszczać, iż poziom, 
który obecnie jest parterem, pierwotnie mógł być pierwszym piętrem, natomiast uznawane za piwnice 
gotyckie pomieszczenia prawdopodobnie były parterem w okresie późnośredniowiecznym. Do takich 
wniosków skłania widoczne w południowej elewacji zwieńczenie otworu okiennego (niewątpliwie 
gotyckiego), które znajduje się znacznie wyżej niż góry obecnych otworów okiennych na parterze. 
Ponadto strop nawarstwień późnośredniowiecznych, które zostały uchwycone od strony zachodniej 
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tego skrzydła wystąpił ca 1,5 m. poniżej obecnego poziomu użytkowego zdaje się także potwierdzać, 
iż obecne (zagruzowane) piwnice pierwotnie były poziomem użytkowym ratusza, który mógł w ogóle 
nie posiadać pomieszczeń piwnicznych, w zasadzie w takim obiekcie niepotrzebnych. Nie można 
oczywiście wykluczyć, iż takowe się znajdowały, trudno jednak przypuszczać, że wykonano je pod 
całym obiektem. Wydaje się, iż kwestie te definitywnie wyjaśnią prace, które miejmy nadzieje zostaną 
przeprowadzone podczas odgruzowywania obecnych pomieszczeń piwnicznych.

Na zakończenie należy podkreślić, iż zarówno od strony zachodniej, jak też i wschodniej zwłaszcza 
w północnej części rynku (w najbliższej okolicy ratusza) nawarstwienia późnośredniowieczne nie 
zachowały się. Uległy one zniszczeniu prawdopodobnie podczas prowadzenia prac niwelacyjnych 
w początku XIX wieku, być może po wielkim pożarze z 1803 roku, bądź orkanie, który zniszczył 
niemal całe miasto w 1818 roku.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

OLSZTYN, st. XXIV, Targ Rybny, gm. loco, woj. olsztyńskie
stare miasto- osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne (XV-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi przy usuwaniu nawarstwień zasypiskowych; 
odwierty świdrem geologicznym, przeprowadzone przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-
ADAM). Finansowane przez A. Gołon, Koziński-Połowianiuk, H. Sitek (inwestorzy prywatni). 
Pierwszy sezon badań. 

Nadzorowano powierzchnię ca 1000 m².
Ze względu na fakt, iż rejon prac obejmował „teren, który w całości został zasypany w wyniku 

czego utworzono tzw. Plac gen. Świerczewskiego (obecnie Targ Rybny), a także częściowo 
zweryfikowany podczas nadzorów prowadzonych w 1995 roku, prace prowadzono tu przy pomocy 
sprzętu mechanicznego, usuwając grube nadkłady gruzu przemieszane z piaskiem, ziemią i zaprawą 
wapienną o miąższości ca 3,5 - 4 m. Wystąpiły tu nieliczne materiały zabytkowe (XIX – XX- 
wieczne), głównie w postaci fragmentów szkieł i przedmiotów metalowych, które uległy w znacznym 
stopniu korozji. Po zakończeniu prac terenowych założono siatkę, według, której wykonano serię 
odwiertów geologicznych. Odwierty wytyczono co 10 m. w czterech rzędach licząc od strony 
południowo-zachodniej (od kościoła ewangelickiego), tak aby objąć nimi teren działek należących 
do wszystkich inwestorów. Rzędy oznaczono liczbami rzymskimi od I do IV, odwierty natomiast 
liczbami arabskimi.

Wytyczono w ten sposób 14 odwiertów, przy czym odwiert oznaczony, jako 9 nie został wykonany, 
gdyż w miejscu tym zalega jeszcze gruba warstwa nawarstwień gruzowiskowych. Wykonano tu 
bowiem wykop sondażowy do głębokości ca 1,5 m. i nie udało się osiągnąć podłoża umożliwiającego 
wykonanie odwiertu. W pozostałych przypadkach odwierty wykonano do głębokości od 2,2 do 
3,8 m. Podkreślić, jednak należy, iż w niektórych przypadkach nie udało się osiągnąć poziomu 
geologicznego ze względu na przeszkody (kamienie), które wystąpiły na linii wykonywanych 
odwiertów. Sytuacja taka miała miejsce w punktach oznaczonych numerami: l, 5, 6, 7, 8 i 10. 
W tych też miejscach odwierty były najpłytsze. W obrębie omawianych działek pomimo usunięcia 
XX-towiecznej (powstałej po 1945 roku) warstwy zasypiskowej do wysokości bezwzględnej od ca 
110,90 m. n.p.m. (odwiert 7) w części północnej wykopu (narożnik), do ca 111,15 m. n.p.m. (odwiert 
13) w części południowo-wschodniej wykopu, w stropie wykonanych odwiertów zalegają tu jeszcze 
współczesne warstwy zasypiskowe. Poniżej uchwycono warstwy niwelacyjne w postaci grubych 
pokładów glin przewarstwionych różnobarwnymi i różnoziarnistymi piaskami. Warstwy te poza 
jednym przypadkiem (odwiert 6) osiągają znaczną miąższość dochodzącą nawet do 2 m. Poniżej 
tych warstw we wszystkich rzędach - oprócz pierwszego - uchwycono późnośredniowieczny poziom 
użytkowy, co w przypadku odwiertów 6 i 14 zostało potwierdzone występowaniem fragmentów 
ceramiki. Dopiero pod nawarstwieniami późnośredniowiecznymi wystąpiły pokłady geologiczne 
(calcowe) w postaci brunatnej i jasnobrunatnej zbitej gliny. Tylko w przypadku odwiertu 11 były to 
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piaski czwartorzędowe. Deniwelacje stropu zalegania calca na badanym obszarze osiągają 3,2 m. Tak 
duża różnica dotyczy jedynie sytuacji zarejestrowanej w odwiercie 13. W pozostałych przypadkach 
różnica ta nie przekracza 1,1 m. W pięciu otworach stwierdzono występowanie wody gruntowej. 
Miejsca takie występują w obrębie wszystkich badanych działek. Konkludując należy stwierdzić, iż 
strop calca w stosunku do pierwotnego poziomu terenu w tym miejscu (przed przystąpieniem do prac 
ziemnych) zalega na głębokości ca 7 m. Tak więc nawarstwienia późnośredniowieczne w omawianym 
kwartale starego miasta zalegają na głębokości od ca 5 do 7 metrów w stosunku do pierwotnego 
poziomu terenu (poziom byłego Placu im. Karola Świerczewskiego, a obecnie Targu Rybnego w jego 
części zachodniej i południowo-zachodniej). Jest to związane głównie z faktem, iż jeszcze do 1945 
roku w miejscu tym występowały znaczne deniwelacje terenu - nawierzchnia opadała w kierunku 
zachodnim, czyli doliny Łyny. Poza tym w miejscu prowadzonych prac znajdowała się fosa miejska 
oraz pierwotny wał usypany po pierwszej lokacji miasta, która miała miejsce w 1353 roku, natomiast 
po rozszerzeniu granic miasta w 1378 roku w kierunku północno-wschodnim i północnym, wykonana 
już fosa - a więc teren objęty badaniami - została zasypana.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania będą kontynuowane.

OLSZTYN, st. XXIV, Targ Rybny, gm. loco, woj. olsztyńskie
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XV-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych podczas budowy kanalizacji deszczowej 
wokół starego miasta, a także prac związanych z modernizacją nawierzchni i budową fontannny, 
przeprowadzone przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Miejski 
Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni Miejskiej w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. 

Nadzorowano wykopy o łącznej długości 375 m.
Ze względu na fakt, iż wszystkie wykopy w obrębie, których prowadzono nadzory miały ze sobą 

połączenie nie nadawano im osobnej numeracji, a jedynie oznaczano małymi literami alfabetu, a także 
dodatkowo małymi cyframi arabskimi umieszczonymi po literze alfabetu (np.: wykop 33ai). W sumie 
nadzorowano 30 wykopów, z czego w formie rysunkowej zadokumentowano 201 metrów profili. 
Jeżeli chodzi o zachodnią część rynku, to w zasadzie potwierdziły się obserwacje poczynione przy 
okazji prac ziemnych prowadzonych wokół ratusza. Stwierdzono występowanie tu dużej miąższości 
nawarstwień niwelacyjnych w postaci różnobarwnych i róźnoziarnistych piasków zwłaszcza 
w części południowej i południowo-zachodniej rynku. Dopiero pod nią uchwycono nawarstwienia 
późnośredniowieczne, bez warstw pośrednich, a więc wczesnonowożytnych i nowożytnych. O wiele 
jednak ciekawsza sytuacja została zaobserwowana i zadokumentowana w zachodniej pierzei 
rynku, bezpośrednio pod nawierzchnią obecnego chodnika. Wystąpiły tu mianowicie relikty piwnic 
późnogotyckich ze sklepieniami kolebkowymi zbudowanymi z cegieł gotyckich łączonych na 
zaprawę wapienno-piaskową.

Uchwycono także fragmenty fundamentów kamiennych, oraz w jednym wypadku podwalinę, 
która wyraźnie wskazywała, iż mamy tu do czynienia z fundamentem pod filar arkady. Fakt, 
iż pozostałości piwnic sięgają aż do granicy między chodnikiem a jezdnią (ca 2,5 m. od ściany 
budynku) świadczy wyraźnie, iż, pomimo, że obecnie w miejscu tym nie zachowały się arkady, to 
jednak były one w tej części starego miasta, i to już od czasów późnośredniowiecznych. Nie wydaje 
się to dziwić, zwłaszcza, że arkady takie zachowały się w przypadku trzech pozostałych pierzei 
rynku. Podobna sytuacja została zarejestrowana w północnej części pierzei wschodniej, a więc 
w miejscu gdzie obecnie arkady już nie istnieją. Również w tym przypadku piwnice dochodzą do 
skraju chodnika. Potwierdziła się także wcześniej zaobserwowana sytuacja w północnej części rynku. 
W obrębie prowadzonego tu wykopu oznaczonego jako 33b, nie stwierdzono obecności regularnych 
nawarstwień stratygraficznych, a jedynie dwa poziomy nawierzchni, które funkcjonowały tu po sobie 
od końca XIX wieku. Poniżej zalegały już tylko nawarstwienia niwelacyjne i calcowe. Najciekawsza 
sytuacja stratygraficzna wystąpiła i zachowała się w południowej części rynku, tam też należy zwrócić 
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szczególną uwagę podczas prowadzenia wszelkich prac ziemnych. Uchwycono tu między innymi 
fragmenty wodociągów z rur drewnianych, które wystąpiły stosunkowo płytko, bo zaledwie 0,8 m. 
poniżej obecnego poziomu powierzchni (przed remontem). Odsłonięte wodociągi można ostrożnie 
datować na XVII-XVIII wiek, jakkolwiek z całą pewnością stwierdzić tego nie można. Być może 
fragment pobrany do badań dendrochronologicznych pozwoli ustalić przynajmniej w przybliżeniu 
rok ich położenia. W tym momencie można jedynie stwierdzić, iż wykonano je z drzew sosnowych, 
natomiast poszczególne odcinki łączono przy pomocy kutych żelaznych łączników. Jeżeli chodzi 
o materiał zabytkowy, to jak na stanowisko miejskie był stosunkowo nieliczny i rozdrobniony, 
reprezentuje także szerokie spektrum chronologiczne, obejmujące okres od XV do XX wieku.

Również bardzo nieliczne były fragmenty kafli i przedmiotów skórzanych. Te ostatnie wystąpiły 
zaledwie w postaci kilku ścinków. W południowej części uchwycono także stosunkowo miąższe 
warstwy kulturowe w postaci zbitej zbutwieliny z dużą ilością mierzwy i odpadów drewna, być może 
związanych z jeszcze drewnianym budownictwem wokół rynku. Podkreślić należy także konieczność 
nadzorowania przyszłych prac, które zapewne będą prowadzone w kierunku górnej bramy, a wiec 
wzdłuż ulicy Staromiejskiej, pomimo, iż w północno-wschodnim narożniku rynku nie udało się jak 
do tej pory uchwycić nawarstwień późnośredniowiecznych czy chociażby wczesnonowożytnych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

OŁOBOK- klasztor, gm. Sieroszewice, woj. kaliskie
zespół klasztorny ss. cysterek•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez ekipę z Katedry Archeologii Historycznej 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: mgr Aleksander Andrzejewski, prof. Leszek 
Kajzer (autor sprawozdania) i mgr Mariusz Lewandowski. Finansowane przez PSOZ i Uniwersytet 
Łódzki. Drugi sezon badań. 

Drugi sezon badawczy w Ołoboku objął eksplorację 5 wykopów (VII-XI) o łącznej powierzchni 60 
m² i orientacyjnej kubaturze 120 m³. Łącznie więc w trakcie dwuletnich prac przebadano powierzchnię 
173 m² i przemieszczono gruz o kubaturze około 420 m³.

Znaleziono 2169 zabytków ruchomych, głównie dokumentujących (tak jak w sezonie 1997 
r.) nowożytne etapy funkcjonowania klasztoru. Wykonano także 10 odwiertów, stanowiących 
uzupełnienie działań z 1997 r.

Tegoroczne prace, prowadzone w północno-zachodniej partii założenia klasztornego i w rejonie 
XVIII-wiecznego pałacu ksieni, dostarczyły obserwacji analogicznych jak w roku ubiegłym. 
W wykopach przeważały poziomy gruzowe, zachowane relikty murowane były nieliczne i pochodziły 
tylko z dolnych partii fundamentów klasztoru. Natomiast w wykopie VII znaleziono in situ wciętą 
w profil zachodni warstwę ciemnobrunatnej próchnicy kulturowej z materiałem ceramicznym, którą 
identyfikować należy z najwcześniejszym (XIII - XV-wiecznym), jeszcze drewnianym, założeniem 
klasztornym.

Potwierdzono wcześniejsze sugestie, że zabudowania klasztorne zostały kompletnie rozebrane 
w 1882 r., zaś przy tej okazji zniszczono poziomy kulturowe z wieków XIII-XVIII i przemieszano 
zabytki, zalegające obecnie na wtórnym złożu. Poznanie pełnej historii budowlanej zespołu 
klasztornego nie będzie więc już nigdy możliwe.

Badania zakończono, sugerując możliwość wyodrębnienia kilku zasadniczych etapów 
funkcjonowania zespołu:

1.    Etap „drewniany”, początek XIII - koniec XV w.
2.    Budowa na przełomie XV i XVI w. zespołu ceglanego, w stylistyce późnogotyckiej
3.    Remont klasztoru za ksieni P. Jaskólskiej (1610-1632) 
4. Rozbiórka znacznych partii murów późnogotyckiego klasztoru w latach dziewięćdziesiątych 

XVII w. i ukształtowanie założenia wczesnobarokowego przez K.D. Gnińską
5.    Druga przebudowa barokowa, rozpoczęta w połowie XVIII w. z inicjatywy ksieni L. 



283

Koźmińskiej. Nie zrealizowano wtedy projektu F. Placidiego, zaś zespół uformowano tak, jak znamy 
go z XIX-wiecznych inwentaryzacji i pomiarów

6.     Likwidacja klasztoru w 1 połowie XIX w. i totalna rozbiórka jego murów w 1882 r.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 

i staną się przedmiotem obszerniejszego opracowania.

Opalenie, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ - - patrz: wczesna epoka żelaza

Ostróda, st. I, gm. loco, woj olsztyńskie, AZP 25-56/27 - patrz: późne średniowiecze

OŚWIĘCIM, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-49
miasto lokowane w 1272 r.•	

Badania prowadzone przez mgr. Mariana Myszkę (Pracownia Archeologiczna, Marian Myszka, 
Kraków). Finansowane przez Urząd Gminy Oświęcim, Zarząd Miasta Oświęcim, Szkołę Podstawową 
Nr l w Oświęcimiu oraz Auschwitz Jewish Center Foundation N. Y. Trzeci sezon badań.

Ratownicze badania archeologiczne prowadzone są na terenie Oświęcimia od 1996 r., w ramach 
nadzoru wykopów instalacyjnych i budowlanych. W 1998 r. największy zakres miały prace po 
północnej stronie Starego Miasta - na ulicach: J. Krasickiego, Ł. Górnickiego, Zamkowej i Bulwary. 
Wykopy w tej części miasta związane były z budową instalacji ciepłowniczych oraz doprowadzeniem 
kabla energetycznego do budynku nr 12 przy ul. Zamkowej. 

Na terenie Starego Miasta badania archeologiczne ograniczały się do wykopów konstrukcyjnych 
przy budynku dawnej synagogi, przy pl. ks. Skarbka 3. Kontrolowano także prace ziemne na terenie 
boiska szkolnego przy ul. Królowej Jadwigi 12, usytuowanego po południowej stronie Starego Miasta, 
w rejonie dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja, zbudowanego pod koniec XV w.

Wykopy przeważnie nie sięgały do calca i nie wykraczały poza nasypy z ostatniego stulecia 
oraz zasypiska współczesnych wkopów instalacyjnych. Strop calca został osiągnięty tylko w rejonie 
Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. J. Krasickiego 16, na głębokości od 0,4 - do 0,9 m oraz przy 
synagodze – na głębokości 0,95 - 1,4 m. Na terenie boiska szkolnego przy ul. Królowej Jadwigi 
12 calec występuje od obecnego poziomu terenu; nawarstwienia zostały usunięte podczas prac 
niwelacyjnych, przeprowadzonych około 1980 r.

W żadnym z wykopów nie natrafiono na warstwy ani obiekty nieruchome z okresu 
średniowiecznego. Nawarstwienia z okresu nowożytnego (XVI – XVII w.) występowały tylko po 
północnej stronie Starego Miasta, w rejonie budynku nr 12 przy ul. Zamkowej i budynku szkolnego 
przy ul. J. Krasickiego 16. W warstwie z tego okresu przy ul. Zamkowej zachowały się pręty drewna, 
leżące poprzecznie do osi ulicy, które są prawdopodobnie pozostałością faszyny zastosowanej do 
utwardzenia błotnistej drogi (lustracja dróg woj. krakowskiego z 1570 r. wspomina o naprawianiu 
dróg „chrostem”). Warstwa kulturowa przy ul. J. Krasickiego zawierała ułamki naczyń z XVI - XVII 
w.; przechodziła stopniowo w humus naturalny, a następnie podglebie i calec. Podobna warstwa 
kulturowa występowała także na terenie Starego Miasta, przy budynku dawnej synagogi.

Wzgórze, na którym znajduje się Stare Miasto, otoczone było od północy wyraźnym obniżeniem 
(teren ulicy Ł. Górnickiego), obecnie w znacznym stopniu zniwelowanym. Obniżenie to wypełniały 
nasypy z 2-iej połowy XIX  i  z XX w., na które składa się głównie żwir z otoczakami oraz czarna 
ziemia z gliną i gruzem. Na ulicach Ł. Górnickiego i Zamkowej zachowały się miejscami, na 
głębokości 0,45 - 0,6 m, resztki dawnych nawierzchni z końca XIX i 1-ej połowy XX w., w postaci 
warstwy żwiru z otoczakami oraz bruku z otoczaków. Dawne nawierzchnie żwirowe z 1-ej połowy 
XX w. odkryto także przy budynku synagogi, od strony placu ks. Skarbka.

Badania ratownicze na terenie Oświęcimia będą kontynuowane.



284

Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

PEŁCZYSKA, st. 11, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 61-47/26
domniemane relikty nowożytnego dworu na wyspie w obrębie założenia dworsko-•	
parkowego

Ratowniczo-weryfikacyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 24 
września przez prof. dr. hab. Leszka Kajzera (PDA-K A. Andrzejewski, T. Grabarczyk w Łodzi). 
Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 6 m².

Stanowisko znajduje się na niewielkiej wyspie o rzucie zbliżonym do owalu (około 24 x 16 m), 
ulokowanej na stawie w kształcie odwróconej litery „L”, położonym w zachodniej części pozostałości 
XIX-wiecznego zespołu dworsko-parkowego w Pełczyskach. Teren ten, o stromych zboczach 
i wypiętrzeniu dochodzącym do prawie 4 m ponad lustro wody akwenu, jest bardzo silnie porośnięty 
i nosi ślady licznych wkopów rabunkowych. Opisywany obiekt w trakcie penetracji powierzchniowej 
w ramach AZP, przeprowadzonej w 1996 r., zarejestrowany został jako prawdopodobny relikt 
nowożytnego dworu na kopcu. Postępująca destrukcja oraz konieczność weryfikacji domniemanej 
funkcji stanowiska o charakterystycznej formie terenowej zadecydowała o jego wytypowaniu do 
bliższego rozpoznania.

W trakcie prac wyspę przecięto dwoma ciągami odwiertów wykonanych ręcznym świdrem 
strzemiączkowym (pierwszym - po osi dłuższej wschód-zachód, liczącym 11 drążeń oraz drugim, 
wzdłuż linii północ-południe, mieszczącym 6 odwiertów) oraz wyeksplorowano dwa wykopy, 
o wymiarach 2,0 x 1,5 m każdy, wytyczone na plateau nasypu. 

Powyższe działania wykazały, iż wyspa pozbawiona jest całkowicie starszych treści kulturowych 
i została usypana podczas prac ziemnych, związanych z kopaniem stawu. 

U schyłku XIX oraz w XX stuleciu stanowiła element organizacji przestrzennej tej części założenia 
parkowego, posiadając pewne walory krajobrazowe. Najprawdopodobniej pełniła funkcje typowo 
rekreacyjne i na niej lokowano np. współczesne, drewniane altany, których trwałe pozostałości nie 
zostały jednak zarejestrowane podczas prac wykopaliskowych. 

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w PSOZ w Sieradzu.
Badania nie będą kontynuowane.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, st. 13, gm. loco, woj piotrkowskie, AZP 74-54/28
relikty budynku z 1 połowy XVI w. przy dawnym trakcie królewskim•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 16 czerwca przez mgr. Jacka Ziętkę 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Urząd Miejski w Piotrkowie. 
Przebadano powierzchnię 10 m².

Podczas nadzorów archeologicznych nad budową wodociągów przy rogu ulic: Krakowskie 
Przedmieście i Kopernika zaobserwowano trudne do identyfikacji konstrukcje drewniane. Założony 
został wykop sondażowy, który miał określić charakter tych konstrukcji. W wyniku wykopalisk 
zlokalizowano 9 warstw naturalnych, z których trzy najniżej położone warstwy związane są z reliktem 
domostwa. Materiał zabytkowy występował w postaci bogato zdobionych ułamków renesansowych 
kafli piecowych oraz fragmentów naczyń glinianych i niewielkiej liczby przedmiotów metalowych. 
Wśród kafli renesansowych wyróżniają się kafle z przedstawieniami dworzan i kopijnika. Z analizy 
materiału zabytkowego można wnioskować, że budynek funkcjonował w 1 połowie XVI w.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgowym w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. IV.
Badania nie będą kontynuowane.
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Poznań - kościół jezuicki, obecnie farny, woj. poznańskie, AZP 52-28/3 - patrz: późne 
średniowiecze

Poznań - kościół jezuicki, obecnie farny, woj. poznańskie, AZP 52-28/3 - patrz: późne 
średniowiecze

43BPRZEMYŚL, st. 12, ul. Kapitulna –Tatarska 4, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 108-84/78
miejskie umocnienia – wały ziemne (okres nowożytny - XVII wiek)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 sierpnia do 10 września, 
przez Andrzeja Koperskiego (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu). Finansowane 
przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 35 m².
Miejskie wały ziemne śladowo zachowały się w terenie i poświadczone są archiwaliami. 

Badaniami sondażowymi objęto dwie linie wałów.
W wykopie badawczym I/98 wyróżniono kilka jednostek stratygraficznych, w szczególności 

warstwy stanowiące rdzeń wału, ponadto wypełniające zagłębienie fosy oraz przykrywające wał. 
Nie stwierdzono drewnianych ani kamiennych konstrukcji wałów. Rdzeń wału uformowany był 
z miejscowej gliny lessowej. Materiał archeologiczny stanowiący zawartość warstw to fragmenty 
naczyń wczesnośredniowiecznych na wtórnym złożu oraz ceramika tj. fragmenty naczyń i kafli, które 
można datować na XVII wiek. Z kolei w poziomach zasypiskowych wystąpił materiał z końca XIX 
i początków XX w. W wykopie II/98 pod współczesnymi nasypami również odsłonięto zarys rdzenia 
wału, analogicznego jak w wykopie I/98 i z materiałem, pozwalającym datować również i tę linię 
wału na XVII wiek.

Całość wstępnie należy wiązać z elementami zachowanych umocnień ziemnych wg systemu 
kleszczowego rozpowszechnionego od około połowy XVII wieku, być może z dziełem rozpoczętym 
już w 1659 roku przez Solariego, które spełniło swoje zadanie obronne w okresie najazdu Tatarów 
w 1672 roku.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim, Archeologia”.
Badania będą kontynuowane.

RESZTEL, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie
stare miasto – kościół parafialny, nowożytny•	

Nadzory archeologiczne podczas zakładania przyłącza energetycznego do kościoła rzymsko-
katolickiego nadzorowane przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM), w dniach od 25 
listopada do 1 grudnia. Pierwszy sezon badań.

Nadzory archeologiczne, podczas zakładania nowego przyłącza energetycznego do kościoła 
rzymsko-katolickiego pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła przy ulicy Słowackiego w Reszlu 
na stanowisku II (wykopy 12a – 12c), objęły swym zasięgiem teren przykościelny od jego strony 
wschodniej. Wykop miał długość 28,5 metrów.

Kierunkowo wykopy prowadzono zgodnie z projektem realizacyjnym, choć w trakcie prac 
terenowych zmieniono ich przebieg, wydłużając nieznacznie wykop oznaczony jako 12a i skracając 
wykop oznaczony jako 12c. Nadzorowany wykop oznaczono numerem 12 w obrębie st. II i w momencie 
zmiany kierunku został on dodatkowo oznaczony małymi literami - 12a do 12c. W sumie nadzorowano 
wykopy liniowe o łącznej długości 28,5 metra, natomiast rysunkowo zadokumentowano wykopy 
o długości 21 metrów. Wszystkie wykopy miały bardzo niewielką głębokość (maksymalnie do 0,6 m.) 
i szerokość (0,4 - 0,5 m.). Dlatego też uchwycono tu jedynie nawarstwienia zasypiskowe, związane 
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z ostatnią przed 1945 rokiem przebudową kościoła, która miała miejsce w latach 1920, 1921 i 1926-
1931. 

W trakcie prowadzonych nadzorów zebrano bardzo nieliczny materiał zabytkowy, który można 
wiązać jedynie z okresem późnonowożytnym i współczesnym. Wyjątek stanowi tu jeden fragment 
ceramiki siwej, który można określić jako późnośredniowieczny. Wszystkie fragmenty ceramiki 
pochodziły z warstw zasypiskowych. Ponadto pozyskano tu 3 fragmenty kości ludzkich (l fragment 
kości udowej i 2 bardzo małe fragmenty kaloty), które zdają się świadczyć o tym, iż na większej 
głębokości znajdują się pochówki szkieletowe.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

RESZTEL, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie
stare miasto – nawarstwienia nowożytne (XVIII-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych pod fundamenty budynku. Powierzchnię około 
80 m², w dniach od 11 do 14 września, nadzorował mgr Adam Mackiewicz (ARCHEO-ADAM. 
Pierwszy sezon badań.

Wykop wytyczono zgodnie z projektem realizacyjnym w obrębie działki 132/2 w północnej pierzei 
ulicy Płowce. Miał on wymiary 7,80 x 9,80 m i usytuowany był krótszym bokiem po osi północ - 
południe. Od strony zachodniej sąsiadował ze współczesnym budynkiem wzniesionym po 1945 roku. 
Budynek ten miał bardzo słabe fundamenty z kamienia łączonego na zaprawę gliniano-piaskową, 
dlatego też przed przystąpieniem do właściwych prac ziemnych zostały one wzmocnione w celu 
zabezpieczenia go przed osunięciem. Prawdopodobnie wykorzystano tu fundamenty starszej zabudowy 
XIX-to wiecznej. Od strony wschodniej znajduje się wysoka skarpa doliny rzeki Sajny. Ze względu 
na fakt, iż prace miały charakter nadzorów prowadzono je przy pomocy sprzętu mechanicznego. 
Na całej powierzchni wykopu wystąpiły nawarstwienia zasypiskowe po wyburzonym w latach 50-
tych XX wieku budynku z końca XIX wieku. Był on posadowiony na fundamentach kamiennych 
wykonanych bez użycia zaprawy wapiennej. Ze względu na gliniaste i grząskie podłoże oraz fakt, 
iż budynek był podpiwniczony, fundamenty wykonano z bardzo dużych głazów posadowionych 
w warstwie calcowej w postaci siwej, zbitej gliny. Tak, więc osadzono je na znacznej głębokości 
osiągającej 2,8 m. Wykop prowadzono do głębokości 3 m. W kierunku wschodnim stopniowo 
wypłycał się, co było związane ze znacznym spadkiem terenu w tym kierunku. W części zachodniej 
nie wystąpiły warstwy starsze niż XIX-to wieczne, co jest związane zapewne z pracami ziemnymi, 
jakie prowadzono podczas wznoszenia rozebranego w latach 50-tych budynku. O późnonowożytnym 
charakterze rozebranego budynku znajdującego się niegdyś w obrębie badanej działki świadczy fakt 
użycia zaprawy cementowej do łączenia cegieł w ścianie działowej piwnicy na głębokości ca 2,8 
m od obecnej powierzchni terenu. Ponadto na żadnym ze znanych planów i katastrów z pierwszej 
połowy XIX wieku, w miejscu tym nie zaznaczono istnienia jakiejkolwiek zabudowy. W centralnej 
części wykopu wystąpiła studzienka o średnicy 1,4 m zbudowana z cegieł łączonych na zaprawę 
cementową. W jej bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej w spągu wykopu uchwycono 2 
„studnie” drewniane wykonane z klepek dębowych. „Studnie” wkopano w podłoże calcowe w postaci 
niebieskawo-siwej gliny. Średnice „studzienek” wynosiły odpowiednio 0,8 i 1,1 m. Wszystkie trzy 
studnie niemal stykały się ze sobą. Zasypano je dużymi kamieniami i zaprawą wapienną. Ponieważ 
znajdowały się one poniżej posadowienia budynku, pozostawiono je in situ. Mamy tu do czynienia 
z obiektami późnonowożytnymi (XIX-to wiecznymi). Być może, iż są to zasypane szamba. W trakcie 
prac pozyskano bardzo nieliczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej 
i kafli. W przeważającej części mamy tu do czynienia z ceramiką nowożytną i późnonowożytną, a więc 
z XVII-XVIII i XIX wieku. Tylko pojedyncze fragmenty można określić jako późnośredniowieczne, 
pozyskano je jednak ze złoża wtórnego.

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.
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Rogów Opolski, st. 8, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/10 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Ruś Nowa Kolonia, st. 1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41- 82 – patrz: środkowa 
i późna epoka brązu

Ruś Nowa Kolonia, st. 6, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

Sandomierz, st. 1, rejon 10-11, gm. loco, woj. tarnobrzeskie - patrz: późne średniowiecze

SANDOMIERZ, st. 1, ul. Opatowska, gm. loco, woj. tarnobrzeskie
miasto późnośredniowieczne i nowożytne•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez Józefa Ścibora. 
Finansowane przez EUROTOUR w Sandomierzu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
31 m².

Rozpoznano nawarstwienia nowożytne ze starszymi (średniowiecznymi) materiałami na złożu 
wtórnym w odcinku, przylegającym do posesji przy ul. Opatowskiej 9.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.
Badania nie będą kontynuowane.

Sanok, st. 1, gm. loco, woj. lubelskie - patrz: późne średniowiecze

Skępe, st. 5, gm. loco, woj. włocławskie - patrz: późne średniowiecze

Smolniki, st.11, gm. Szubin, woj. bydgoskie - patrz: wczesna epoka żelaza

Solniki, st. 2, gm. Zabłudów, woj. białostockie, AZP 40-87/7 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Stryków, st. 5, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 63-53/38 - patrz: późne średniowiecze

Strzyżewo Paczkowe, st. 37, gm. Gniezno, woj. poznańskie, A2P 49-35/93 - patrz: późne 
średniowiecze

Sulejów, st. 1, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 75-55/6 - patrz: późne średniowiecze

Szczebra, st. 18, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/38 - patrz: paleolit

Szczebra, st. 40, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/6 - patrz: paleolit
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Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 - patrz: paleolit

Targonie, st. 5, gm. Regimin, woj. ciechanowskie, AZP 42-62/53 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

TARNOWO PAŁUCKIE, st. T 22, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/123
kościół p.w. św. Mikołaja z cmentarzem przy kościelnym (około połowy XIII w. - czasy •	
współczesne)

Drugi sezon badań przeprowadzono w 1998 roku w ramach nadzoru archeologicznego w czasie 
prac konserwatorskich prowadzonych przy kościele przez firmę Zajączkowska-Kłoda Sp. z o.o. 
z Łodzi. W trakcie badań, przede wszystkim w strefie przefundamentowanej, na zewnątrz i we wnętrzu 
kościoła wykonano, m. in. sondaże sprawdzające konstrukcje kamienne. We wnętrzu zarejestrowano 
fragmenty posadzki kamiennej w wierzy i pod chórem muzycznym oraz rozproszone fragmenty płytek 
posadzkowych, o których wspominają wizytacje tego kościoła z XVII-XVIII wieku. Odsłonięto 
również 29 grobów i liczne skupiska kości ludzkich, przede wszystkim na zachód od ściany łuku 
tęczowego, w zakrystii i w strefie przyfundamentowej nawy i prezbiterium oraz na zewnątrz kościoła. 
Większość osobników pochowanych we wnętrzu kościoła była złożona w drewnianych trumnach, 
które bardzo dobrze zachowały się do naszych czasów. Stwierdzono, że część z tych pochówków 
wchodziła pod fundamenty obecnego kościoła. Sytuację taką stwierdzono pod wschodnią ścianą 
zakrystii i w narożniku południowo zachodnim prezbiterium. Świadczy to jednoznacznie o ich związku 
z cmentarzyskiem funkcjonującym tu przed budową II kościoła. Według wstępnych ustaleń, m.in. na 
podstawie znalezionych przy osobnikach i w grobach monet oraz ceramiki w warstwach grobowych, 
a także na podstawie grobów zalegających pod fundamentami drugiego kościoła, stwierdzić 
należy, że cmentarzysko przy kościele św. Mikołaja funkcjonowało przynajmniej w dwóch fazach. 
Pierwsza wiąże się z okresem funkcjonowania pierwszego kościoła, a druga z drugim obiektem. 
Znalezione przy osobnikach monety (część znaleziona w „ustach”) wydają się świadczyć, że druga 
faza jego użytkowania związana była z okresem od około I tercji XVI do około końca XVIII wieku 
(?). Jej początek związany jest najprawdopodobniej z zaprzestaniem pochówków na cmentarzysku 
zlokalizowanym na stan. Ł3 - Klasztorek. Uszczegółowienie tej tezy będzie możliwe dopiero po 
zakończeniu badań specjalistycznych.

W 1998 roku w trakcie prac eksploracyjnych we wnętrzu, jak i na zewnątrz kościoła, oraz przy 
rozbiórce chóru muzycznego i ołtarza głównego znaleziono 31 monet datowanych od XVI do XX 
wieku. Pochodzą one przede wszystkim z zakrystii i prezbiterium. Wśród nich znajduje się m.in. kilka 
różnych szelągów Jana Kazimierza, szeląg miejski Zygmunta I Starego (Gdańsk 1530), denar miejski 
Zygmunta II Augusta (1555), denar Ferdynanda I z 1563 roku (Węgry), szeląg miejski Zygmunta III 
(1593), ternar poznański z 1603, szeląg miejski okupacyjny Karola Gustawa (Elbląg 1657), szóstak 
koronny Augusta III (1756) oraz 6 halerzy Wilhelma V (1539-1592), datowane na 1561-1564. Ta 
ostatnia moneta pochodzi z księstwa Julich-Clave-Berg, czyli z księstwa, na terytorium którego cystersi 
altenberscy mieli swoje dobra. Ich bezpośrednie kontakty z klasztorem łekneńsko-wągrowieckim trwały 
do II połowy XVI wieku. Oprócz tego znaleziono fragmenty ozdób ksiąg, podstawę świecznika (?) ze 
śladami pozłacania, fragment monstrancji - półksiężyc - melchizedech i inne.

W kościele od 1996 roku, prowadzone są prace konserwatorskie - renowacja i restauracja obiektu. 
Pracom tym poddana jest cała bryła kościoła i zdobiąca go wewnątrz polichromia. Po zakończeniu 
prac konserwatorskich i badań specjalistycznych, w tym archeologicznych ich wyniki zostaną 
opublikowane w monografii tego kościoła oraz w „Ziemia Wągrowiecka”- patrz też: www:http;//
historia. amu.edu.pl/lekno.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w magazynie i archiwum Ekspedycji 
Archeologicznej ”Łekno” w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Badania będą kontynuowane.
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Tarnów, gm. loco, woj. tarnowskie - patrz: późne średniowiecze

Trzemeszno, zespół poklasztorny kanoników regularnych, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 49-
36/- - patrz: późne średniowiecze

TYKOCIN, st. 40, gm. loco, woj. białostockie, AZP 36-83/35
podziemny korytarz ewakuacyjny (?) z okresu nowożytnego (XVI-XVII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 sierpnia do 12 września, 
przez mgr Urszulę Stankiewicz (Państwowe Muzeum w Białymstoku). Finansowane przez Urząd 
Wojewódzki w Białymstoku. Przebadano powierzchnię 23,3 m².

W trakcie inwestycyjnych prac ziemnych, w pasie jezdni ul. Poświętnej, na głębokości 0,90 m od 
powierzchni, odsłonięto fragment ceglanych podziemi o sklepieniu półkolistym.

Badania wykopaliskowe poprzedzono wykonaniem odwiertów archeologicznych. Założono dwa 
wykopy, na wyznaczonej linii przebiegu budowli. Wykop nr 1 (o powierzchni 20 m²) usytuowano na 
stoku skarpy nadnarwiańskiej, w odległości około 5 m od lewego brzegu rzeki, drugi zaś (o powierzchni 
3,3 m²) w odległości około 37 m na północ od wykopów inwestycyjnych.

W pierwszym wykopie na głębokości 1,5 m odsłonięto zachowane szczątkowo dwie ściany 
korytarza oraz wylot, od strony rzeki zabezpieczony palami wbitymi po trzy przy każdej ze ścian. 
Mury ścian zachowane są do wysokości 0,70 m, grubość muru: od 0,42 do 0,50 m. Cegły ze słabo 
czytelnymi śladami bruzdowania, o wymiarach: 63 - 77 mm x 132 - 140 mm x 278 - 288 mm, łączone 
zaprawą wapienną.

Wypełnisko korytarza od strona wylotu tworzyły kamienie narzutowe, średniej wielkości. W partii 
przydennej wystąpiła warstwa ciemnoszarej, piaszczystej ziemi o znacznej zawartości szczątków 
organicznych oraz jasnożółty piasek rzeczny.

Materiał zabytkowy związany z konstrukcją, zarejestrowano wyłącznie w partii wylotu korytarza 
oraz na odcinku dwóch pierwszych metrów wnętrza budowli. Były to: fragmenty szkła naczyniowego, 
fragmenty naczyń glinianych, ułamki kafli naczyniowych i płytowych, strzępy odzieży skórzanej, 
przedmioty żelazne oraz kilka monet.

W wykopie drugim uchwycono jedną ze ścian korytarza oraz fragment niemal płaskiego dna, 
wyłożonego cegłami, układanymi „wozówkowo” na „sztorc” bez spoiwa.

Wypełnisko tej części (zniszczonego wcześniejszymi pracami ziemnymi) korytarza, tworzyła 
warstwa ciemnobrunatnej ziemi ogrodowej. Materiału zabytkowego nie znaleziono.

Analiza układu stratygraficznego pozwoliła na stwierdzenie, iż konstrukcja została wymurowana 
we wcześniej wykopanym otwartym rowie a następnie przysypana ziemią. Część korytarza 
prawdopodobnie została celowo zniszczona, a wlot (wylot?) od strony rzeki zasypany kamieniami.

Czytelny w tym miejscu poziom warstwy destrukcyjnej, wstępnie datowano na 2 połowę XVIII 
w.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum w Białymstoku i w PSOZ 
w Białymstoku.

Badania będą kontynuowane.

WAŁBRZYCH-Rynek, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 87-21 
rynek średniowiecznego miasta•	

 Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od listopada 1997 roku do 
końca 1998 roku, kierowane przez dr. Krzysztofa Jaworskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego). W badaniach brała udział mgr Barbara Krukiewicz oraz uczestniczyła grupa 
studentów archeologii z Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania Finansowane przez Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Prace inwestycyjne objęły obszar średniowiecznego centrum Wałbrzycha (głównie obszar założenia 
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 683 z dnia 08 grudnia 1977 roku), gdzie 
wcześniej odkrywano późnośredniowieczne nawarstwienia kulturowe. Obserwacjom archeologicznym 
poddano również wyloty ulic dochodzących do rynku. W toku prac badawczych zadokumentowano 
około 450 metrów profili wykopów. Duża część wykopów biegła wzdłuż starszych wykopów pod 
różnego rodzaju instalacje, stąd też stratygrafia nawarstwień była w dużej mierze zakłócona.

Najcenniejszym pod względem naukowym osiągnięciem badawczym było odkrycie w zachodniej 
części wykopu pod projektowaną w centrum rynku fontannę reliktów późnobarokowego ratusza, 
wzniesionego w 1731 r., a zburzonego w 1857 r. Są to fragmenty murów fundamentowych jednego 
z pomieszczeń piwnicznych ratusza. Pomieszczenie to przykryte było sklepieniem kolebkowym, po 
którym zachował się fragment murowanego łęku.

Przy wschodniej pierzei rynku odkryte zostały, na bardzo małej głębokości (ok. 0,35 - 0,5 m 
poniżej dzisiejszego poziomu użytkowego rynku), cztery odcinki drewnianych rur wodociągowych, 
łączonych ze sobą żelaznymi łączami. Wcześniejsze prace ziemne prowadzone na wałbrzyskim rynku 
zakłóciły pierwotny przebieg wodociągu (niektóre z rur nie leżały in situ), nie można więc w pełni 
zrekonstruować dokładnego przebiegu wałbrzyskiego wodociągu, wstępnie datowanego na koniec 
XVIII i początek XIX w.

Teren objęty badaniami archeologicznymi, po dokonaniu analizy stratygrafii wykopów i wykonaniu 
dokumentacji naukowej, przekazano Inwestorowi. Do wałbrzyskiego Muzeum Okręgowego (obecnie 
Muzeum Miejskiego) przekazano drewniane rury wodociągowe.

Badania archeologiczne bliżej scharakteryzowane będą w publikacji autorów badań (K. 
Jaworski, B. Krukiewicz, Rynek w Wałbrzychu. Badania w latach 1997-1999, „Śląskie Sprawozdania 
Archeologiczne”, t. 42/2000, s. 269-289).

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu.
Badania zakończono.

Wąsowo, stan. 29, gm. Kuślin, woj. poznańskie, AZP 53-21/69 - patrz: mezolit

WIELICZKA, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58
miasto, teren w pobliżu szybu górniczego „Seraf”, pochodzącego z 1440 r.•	

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 11 do 23 marca, przez Kazimierza Regułę 
(Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 337 m².

Warstwa 0 - trylinka betonowa grubości 20 cm
Warstwa 1 - warstwa nasypiskowa grubości 70 cm
Warstwa 2 - sinobrunatna ziemia grubości 30 cm
Warstwa 3 - sinobiały ił grubości 50 cm
Warstwa 4 - ciemnobrązowa ziemia ze szczątkami organicznymi, poniżej 170 cm od powierzchni 

gruntu (nawierzchni placu).
Odkryto: nowożytne nawarstwienia kulturowe związane z istniejącym tutaj od 1440 r. szybem 

górniczym „Seraf”. Natrafiono na resztki obelkowania szybu, na głębokości 80 cm poniżej nawierzchni 
placu. Na poziomie 180 - 200 cm stwierdzono zarysy dwóch budowli ceglano-kamiennych z XVIII 
w., które najprawdopodobniej miały powiązania z w/w szybem, resztki bruku kamiennego, pionowo 
i poziomo ułożone belki i pole drewniane pochodzące z klety i urządzeń wyciągowych, z wcześniejszej 
fazy użytkowania szybu „Seraf”.

Zabytki ruchome to: kawałek grubej liny wyciągowej z łyka lipowego (z pobliża szybu), 6 monet 
miedzianych (boratynki Jana Kazimierza, krajcary austriackie, rumuńska bania z 1867 r.), fragment 
złotej pokrywki solniczki, przedmioty żelazne (gwoździe, raki, nóż), wyroby z kamienia (tralka), 
kości zwierzęce, cegły, żużle żelazne, obrobione kawałki drewna, szkło, plomba ołowiana, miedziany 
guzik, bryłka ołowiu z nacięciami itp.
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Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce”.
Badania nie będą kontynuowane.

Włocławek, st. 2, gm. loco, woj. włocławskie - patrz: późne średniowiecze

Ząbie, st. X, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-61/15 - patrz: neolit

Zielona Góra, st. 18, wyk. VII, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 62-14/31 - patrz: wczesne 
średniowiecze

ZIELONA GÓRA, st. 22, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 62-14/44
miasto nowożytne•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 września do 31 października 
przez Jarosława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy). 
Finansowane przez Filharmonię Zielonogórską im. T. Bairda. Pierwszy sezon badań.

Prace prowadzono w związku z rozbudową Filharmonii Zielonogórskiej, budową Centrum 
Muzycznego Wschód-Zachód, przy Pl. Powstańców Wielkopolskich.

Kwerenda archiwalna wykazała, że na najstarszym zachowanym planie miasta (Plan Buttnera 
z 1784 roku) teren ten zajmowały łąki i ogrody. W pobliżu przepływała rzeka Łącza, obecnie 
skanalizowana.

W trakcie prac odsłonięto dobrze zachowany kanał, zbudowany z cegieł na zaprawie cementowej, 
częściowo wymoszczony deskami. Był to skanalizowany dawny ciek, nie odnotowany na planie 
Buttnera, ale odwzorowany na planie Zielonej Góry z roku 1896. Prowadził on z kierunku placu 
Kasprowicza do Łączy.

Drugim obiektem odsłoniętym podczas badań były fundamenty i jedna kondygnacja budynku 
o wymiarach 21,30 x 7,45 m. Fundamenty zbudowane z dużych nieociosanych kamieni, tworzących 
czworokątne w przekroju stopy, posadowione na parach drewnianych legarów. Powyżej fundamentów 
wznosiły się filary połączone w górze ceglanymi łukami. Najstarsza część budowli o wymiarach 14,00 
x 7, 4,45 m miała 5 pomieszczeń (nr 1-4, 8), w późniejszym okresie dobudowano pomieszczenie nr 9, 
a pomieszczenia nr 5, 6, 7 - dostawiono najpóźniej.

Zasięg wykopu budowlanego ograniczył możliwość obserwacji od strony wschodniej. Z planu 
Zielonej Góry z roku 1896 i 1926 wynika, że budynek ten musiał być dłuższy (około 30 metrów) 
i zawierał prawdopodobnie większą liczbą pomieszczeń.

Z pozyskanego materiału ceramicznego (fragmenty naczyń glinianych, kamionkowych, 
porcelanowych, fajansowych i kafli oraz szkła i fragmenty fajek) można wnioskować, że obiekt 
użytkowany mógł być w XVIII i XIX w. oraz na początku XX w.

Odsłonięte wewnątrz obiektu pozostałości 2 beczek, systemu doprowadzającego wodę oraz resztek 
niebieskiej, żółtej i brązowej farby w warstwach namułu, świadczą iż była to farbiarnia lub zakład 
przeróbki czy uszlachetniania tkanin np. folusz.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy. 

Badania nie będą kontynuowane.

Żagań, st. 29, wykop II, III, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 69-12/12 - Patrz: późne średniowiecze
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Indeks

A

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, st. 1A, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 65-50/2  20
ANTONIEW, st. 1, gm. Nowa Sucha, woj. skierniewickie, AZP 57-58/9  126
ARBASY, st. 14, gm. Drohiczyn, woj. białostockie, AZP 50-81/11  64

B

BABICHA, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71/23  27
BABI DÓŁ-BORCZ, st. 2, gm. Somonino, woj. gdańskie, AZP 13-40/51  126
BABIĘTY MAŁE, st. 1, kurhan 1, gm. Susz, woj. elbląskie, AZP 26-51  27
BABOROWO, st. 22, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-25/11  127
BACHÓRZ, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16  155
BANIE, gm. loco, woj. szczecińskie  219
BARŁOŻNO, st. 16, gm. Skórcz, woj. gdańskie, AZP 23-44  101
BESSÓW, st. 3, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 102-62/10  127
BEZRZECZE, gm. Dobra Szczecińska, woj. szczecińskie  102
BIAŁACZÓW, st. 3, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 76-59/7  258
BIELSKO-BIAŁA, ul. Kręta, st. 32, gm. loco, woj. bielskie, AZP 107-48/48  219
BIELSKO-BIAŁA, ul. Piwowarska, st. 32, gm. loco, woj. bielskie, AZP 107-48/48  220
BISKUPIEC, st. 1, gm. loco, woj. olsztyńskie  221
BLEDZEW, st. 45, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 49-13/66  222
BŁAŻEJOWICE DOLNE, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1  75
BOCHEŃ, st. 16 (Strugienice, st. 4), gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25  155
BORSUKI, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20  222
BRODNO, st. 1, gm. Środa Śląska, woj. dolnośląskie, AZP 77-24/10  75
BRODY POMORSKIE, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/52  28
BRUŚNIK, st. 1, gm. Ciężkowice, woj. tarnowskie, AZP 109-66/5  76
BRZESKO, st. 18, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 04-63/12  156
BRZEŹNO, st. 1, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, AZP 29-61/1  64
BUBEL STARY, st. XIV-XV i XVII, gm. Janów Podlaski, woj. bialsko-podlaskie, AZP 56-87  76
BYTOM, Rynek, woj. katowickie  223

C

CHABSKO, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/-  128
CHABSKO, st. 40 (GAZ 338), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37  29
CHARŁUPIA MAŁA-OSMOLIN, st. 5, gm. Sieradz, woj. sieradzkie, AZP 69-44/22  102
CHEŁMNO, gm. Dąbie, woj. konińskie, AZP 59-45  259
CHEŁM, ul. Lubelska 2, st. 1, AZP 80 – 90/1  156
CHEŁM, ul. św. Mikołaja 4, st. 60 (n. arch. ob. nr 1C), AZP 80 – 90/4  157
CHĘCINY, kościół św. Bartłomieja, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 87-61/-  224
CHĘCINY, st. 2, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 87-61/8  223
CHROBERZ, „Zamczysko”, gm. Złota Pińczowska, woj. kieleckie  157
CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 43-62  224
CIECHANÓW, ul. Pułtuska, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 43–62  225
CIECHRZ, st. 26 (gaz. 371), gm. Strzelno, woj. bydgoskie  129
CIESZYN-Wzgórze Zamkowe, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/1  226
CZCHÓW, st. 1, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 107-63/1  227
CZEKANÓW, st. 2, gm. Jabłonna Lacka, woj. siedleckie, AZP 52-80/32  158
CZERNICHÓW-Kaplica Różańcowa, gm. loco, woj. krakowskie  259
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D

DANIŁOWO MAŁE, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/34  161
DANIŁOWO MAŁE, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12  160
DĄBROWA GÓRNICZA- Łosień, st. 2, gm. loco, woj katowickie, AZP 96-50  162
DĄBROWA GÓRNICZA - Strzemieszyce Wielkie, st. 2, 3, 4, gm. loco, woj. katowickie  20
DĄBRÓWKA, st. 4, gm. Czerwonka, woj. ostrołęckie, AZP 42–68/26  103
DĄBRÓWNO, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie  227
DOBRA, st. 31, gm. loco, woj. szczecińskie, AZP 29-04/42  162
DOBRE MIASTO, st. 1, gm. loco, woj. olsztyńskie  228
DOBRYSZYCE, st. 1, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 79-51/1  103
DOBRZEJOWICE, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51  29
DOMANIEWICE, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 61-55/19  77
DRĄGI WYPYCHY, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82  29
DZIEKANOWICE, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104  163
DZIERŻNICA, stan. 44, pow. Środa Wielkopolska, woj. poznańskie, AZP 54-32/285  30
DZIERŻYSŁAW, st. 35, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 102-38/146  5
DZIWISZEWO, st. l, gm. Giżycko, woj. suwalskie, AZP 18-72/-  77

E

ELBLĄG-Stare Miasto, st. 32, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 16-51/34  163

G

GABUŁTÓW, st. 1, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/-  30
GĄSAWA, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-35/68  31
GDAŃSK – Główne Miasto, ul. Piwna/Kaletnicza, gm. loco, woj. gdańskie AZP 12-44/168  230
GDAŃSK, st. 20, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 12-44  229
GDAŃSK, st. 33, gm. loco, woj., gdańskie, AZP 12-44/150  260
GDAŃSK, st. 60, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 12-44/177  261
GDAŃSK, st. 105, Stare Miasto, gm. loco, woj., gdańskie, AZP 12-44  230
GDAŃSK, st. 106, ul. Słodowników, gm. loco, woj., gdańskie, AZP 12-44/223  261
GDAŃSK, Wyspa Spichrzów, gm. loco, woj. gdańskie  231
GDYNIA - Kolibki, (GDYNIA-ORŁOWO, st. 11), gm. loco, woj. gdańskie, AZP 9-43  262
GIEBUŁTÓW, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. kieleckie, AZP 95-59  78
GIECZ, st. 1 (arch. nr 3), gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/212  164
GIECZ, st. 4 (arch. nr 1), gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/218  165
GIECZ, st. 21-22, gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/224-225  129
GILÓW, st. 1, gm. Niemcza, woj. wałbrzyskie, AZP 88-26/32  166
GŁOGÓW, Kolegiata, st. 2, gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19/2  167
GŁOGÓW, Stare Miasto, kw. A-20, woj. legnickie, AZP 68-19  167
GNIEZNO, st. 13b, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/-  167
GNIEZNO, st. 237, loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/-  168
GNOJNO, st. 4, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 91-65/11  32
GNOJNO, st. III, gm. Konstantynów, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/40  169
GOCKOWICE, st. 1, gm. Chojnice, woj. bydgoskie  104
GOŁASZE – PUSZCZA, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80  65
GOZDÓW, st. 1, gm. Werbowice, woj. zamojskie, AZP 87-93  232
GROCHY STARE, st. 1, gm. Poświętne, woj. białostockie, AZP 41-84/20  130
GRODNO, st. 6, gm. Chełmża. woj. toruńskie, AZP 37-44/15  104
GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6  66
GRÓDEK, st. 1, gm. loco, woj. białostockie, AZP 38-91/5  263
GRÓDEK, st. B, gm. Hrubieszów, woj, zamojskie, AZP 87-94/5  79
GRZYBÓW st. 23, gm. Słubice, woj. płockie  33



294

GUTKOWO, st. 3, gm. Siemiątkowo, woj. ciechanowskie, AZP 44-57/1 i 44-58/6  105
GWOŹDZIEC, st. 2, gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie, AZP 106-64/27  33

H

HORODYSZCZE-KOLONIA, st. 16, gm. Chełm, woj. chełmskie, AZP 79-89/139  106
HORODYSZCZE, st. III, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie, AZP 67-87/3  169
HREBENNE st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/75  66
HREBENNE st. 34, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/78  66
HRUBIESZÓW, ul. 3-go Maja, woj. zamojskie  67
HUSZLEW, st. 1, gm. loco, woj. bialskopodlaskie, AZP 59-84/1  170
HUTKI, gm. Bolesław, woj katowickie  233

I

INOWROCŁAW, st. 69, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 44-40/-  131

J

JANKI DOLNE, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96/58  67
JANKOWO DOLNE, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/146  233
JANOWO, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie  234
JAROSZÓWKA, st. 8, gm. Chojnów, woj. legnickie, AZP 75-18/25  20
JARTYPORY, st. 2, gm. Liw, woj. siedleckie, AZP 53-76  131
JAZÓW, st. 4, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 63-06/33  34
JEGŁOWA, st. 2, gm. Przeworno, woj. wałbrzyskie, AZP 88-29/5  21
JELENIA GÓRA, st. 2, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 84-16/2  235
JEZIORZANY, st. 19, gm. loco, woj. lubelskie  170
JĘDRZEJÓW - klasztor cystersów, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 90-99  236
JORDANOWO, st. 12, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/47  132
JURKÓW, st. 5, gm. Czechów, woj. tarnowskie, AZP 107-63/73  35
JURÓW, st. l, gm. Jarczów woj. zamojskie, AZP 95-92  170

K

KACZYCE, st. 23, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-70/215  171
KAŁDUS, st. 3, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/3  172
KAŁDUS, st. l, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/1  171
KAMIENICA SZLACHECKA, st. 3, gm. Stężyca, woj. gdańskie, AZP 13-37/-  132
KAMIEŃSKIE, st.1, gm. Orzysz, woj. suwalskie, AZP 23-76/-  69
KARCZYN, st. 42, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie, AZP 46-41/33  133
KARMANOWICE, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/201  35
KARSZNICE MAŁE, st. 1, gm. Chąśno, woj. skierniewickie, AZP 57-55/27  107
KAZIMIERZA, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 98-62  36
KĘTRZYN, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie  264
KICHARY, st. 2, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/18  36
KIELCE– zamek, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie  264
KLISZÓW, st. 3, gm. woj. rzeszowskie, AZP 95-70/24  107
KLONÓWKA, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6  133
KŁECKO, st. 14, 20, 24, 25, 27, 3, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 48-32/79, 6, 82, 83, 5,78  173
KOCMYRZÓW, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58/17  37
KOLONIA CZUŁCZYCE, st. 6, gm. woj. chełmskie, AZP 78-89/137  37
KOLONIA WOLA, st. 2, gm. Zgierz, woj. łódzkie, AZP 62-52  135
KONARZEWO, st. 4, gm. Dopiewo, woj. poznańskie, AZP 53-26/164  135
KONARZEWO, st. 62, gm. Dopiewo, woj. poznańskie, AZP 53-26/222  108
KONIN-PLAC WOLNOŚCI, gm. loco, woj. konińskie, AZP 57-40  236
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, st. 18, gm. loco, woj. łódzkie  108
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KOPRZYWNICA, st. 111, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 91-72/318  173
KORNACISKA, st. 2, gm. Długosiodło, woj. ostrołęckie, AZP 45-71/7  135
KORZKIEW- Zamek, gm. Zielonki, woj. krakowskie, AZP 100-56/1  237
KOSOBUDY, st. 1, gm. Zwierzyniec, woj. zamojskie, AZP 90-86/1  174
KOSTRZYN - Stare Miasto, st. l, Kościół Najświętszej Maryi Panny, AZP 48-06/1  265
KOSZALIN, Stare Miasto, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 15-21  237
KOWALE, st. 17, gm. Kolbudy, woj. gdańskie  174
KOWALEWKO, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46  136
KOZIEBRODY, st. 3, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44–56/3  266
KOZIOŁ, st. 10, gm. Kolno-Turośl, woj. łomżyńskie, AZP 31 – 74  22
KOŹNIEWICE, st. 2, gm. Kamieńsk, woj. piotrkowskie, AZP 78-52/58  109
KRACZKOWA, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-78/1  38
KRAKÓW-BIEŻANÓW, st. 27, woj. krakowskie, AZP 103-57/27  80
KRAKÓW-BIEŻANÓW, st. 30, woj. krakowskie, AZO 103-57/41  81
KRAKÓW - BRONOWICE WIELKIE, st. 7, 8, 24, gm. Kraków-Krowdrza, AZP 102-56/198, 199, 211  

238
KRAKÓW-Górka Narodowa, st. 8, 9, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 101-56/111  38
KRAKÓW-KAZIMIERZ, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10  267
KRAKÓW-KLEPARZ, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/40  238
KRAKÓW-KURDWANÓW, st.12, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 104-56/9  82
KRAKÓW-Nowa Wieś, st. 4, gm. Kraków-Krowdrza, woj. krakowskie, AZP 102-56/70  268
KRAKÓW-Nowy Świat, st. 2, 4, 5, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/54,56,57  268
KRAKÓW-PIASEK, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/45  175
KRAKÓW-PIASEK, st. 7, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/51  268
KRAKÓW-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5  176
KRAKÓW-Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6  176
KRAKÓW-STRADOM, st. 4, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/17  269
KRAKÓW-Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18  176
KRAKÓW-Wesoła, st. 14, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/35  269
KRAKÓW-Wesoła, st. 16, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/37  177
KRAKÓW-ZWIERZYNIEC, st. 22, gm. Kraków-Krowodrza, woj. krakowskie, AZP 102-56/128  270
KRASNE, st. 16, gm. Wojsławice, woj. chełmskie, AZP 83-91/92  40
KRASNYSTAW, ul. J. Piłsudskiego 5, st. 101, woj. chełmskie, AZP 83-87/92  239
KROSNO ODRZAŃSKIE, st. 11, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 59-10/45  270
KRUPY, st. 1, gm. Michów, woj. lubelskie  109
KRYNICKIE, st. 16, gm. Zabłudów, woj. podlaskie, AZP 40-87/43  83
KRZECZYN WIELKI, st. 12, woj. legnickie, AZP 74-20/31  84
KRZEPOCINEK, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 61-48/2  178
KULICE, st. 7, gm. Pelplin, woj. gdańskie  110

L

LĄD-klasztor, gm. Lądek, woj. konińskie, AZP 57-37  240
LĄD, st. 2, gm. Lądek, woj. konińskie, AZP 57-37/2  179
LĄD, st. 9, gm. Lądek, woj. konińskie, AZP 57-37/53  179
LĄD, st. 10, gm. Lądek, woj. konińskie, AZP 57-37/54  180
LEGNICA-Stare Miasto, Brama Glogowska, gm. loco, woj. legnickie  241
LEGNICA-Stare Miasto, Rynek, gm. loco, woj. legnickie  241
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Młynarska, dz. 363/2, gm. loco, woj. legnickie  241
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Młyńska, dz. 363/3, gm. loco, woj. legnickie  240
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Muzealna i ul. Gwarna, gm. loco, woj. legnickie  241
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Najświętszej Maryi Panny, gm. loco, woj. legnickie  242
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Piastowska, gm. loco, woj. legnickie  240
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Rycerska, gm. loco, woj. legnickie  241
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LEGNICA-Stare Miasto, ul. Szpitalna i Środkowa, gm. loco, woj. legnickie  241
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Środkowa, gm. loco, woj. legnickie  241
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Złotoryjska, dz. 538/3, gm. loco, woj. legnickie  240
LEGNICA-Stare Miasto, ul. Złotoryjska, gm. loco, woj. legnickie  241
LESZCZANY, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91/-  110
LIPNIK, st. 5, gm. Kańczuga, woj. przemyskie, AZP 104-79/155  84
LIW, st. 4, gm. loco, woj. siedleckie  111
LUBACZÓW, st. 14, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 100-87/40  180
LUBAWA - zamek, gm. loco, woj. olsztyńskie  242
LUBENIA, st. 20, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 102-76/8  181
LUBENIA, st. 23, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 105-76/48  181
LUBLIN-CZWARTEK, ul. Szkolna i Krzywa, gm. loco, woj lubelskie  183
LUBLIN - Kalinowszczyzna, Białkowska Góra, gm. loco, woj lubelskie  272
LUBLIN - Kalinowszczyzna, Kościół Św. Agnieszki, gm. loco, woj lubelskie  272
LUBLIN - Kalinowszczyzna, podnóże grodziska, gm. loco, woj lubelskie  182
LUBLIN-Pałac Lubomirskich, gm. loco, woj. lubelskie  273
LUBLIN, Rynek staromiejski, gm. loco, woj lubelskie, AZP 77-81  182
LUBLIN, ul. Narutowicza, ul. Okopowa, ul. Hembla, ul. Górna, ul. Mościckiego, gm. loco, woj. lubelskie  

272
LUBLIN, ul. Ruska, w pobliżu cerkwi, gm. loco, woj lubelskie  273
LUBLIN, ul. Staszica, ul. Karmelicka, ul. Radziwiłłowska, gm. loco, woj lubelskie  273
LUBOMIN, st. 7, gm. Boniewo, woj. włocławskie, AZP 52-45/158  183
LUBSKO, st. 31, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 65 -09/73  243

Ł

ŁACHA, st. 4, gm. Turośl, woj. łomżyńskie, AZP 31-73  41
ŁANY MAŁE, st. 16, gm. Rudzice, woj. katowickie, AZP 95-42/43  111
ŁAŃCUT, st. 9, ul. Wałowa, gm. loco, woj. rzeszowskie  274
ŁAPCZYCA, st. 1, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 104-60/86  184
ŁĄG KOLONIA, st. 38, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/9  85
ŁEKNO, st. 3, gm. Wągrowiec, woj pilskie, AZP 43-31/44  185
ŁĘCZNA- Podzamcze, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 76-84/1  274
ŁOWICZ, st. 36, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 59-56  243
ŁÓDŹ-LUBLINEK, st. 199, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 67-51/109  85
ŁÓDŹ-LUBLINEK, st. 219, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 67-51/110  86
ŁÓDŹ-LUBLINEK, st. 253, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 67-51/133  86
ŁÓDŹ-POLESIE, st. 11, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 66-51/46  112
ŁÓDŹ-POLESIE, st. 16, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 66-51/26  87
ŁUBCZE, st. 25, kurhan 2, gm. Jarczów, woj zamojskie, AZP 94-92/18  41
ŁUBCZE, st. 25, kurhan 3, gm. Jarczów, woj zamojskie, AZP 94-92/18  42

M

MALICE KOŚCIELNE, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3  43
MALNIE, st. 3(14), gm. Gogolin, woj. opolskie, AZP 93-37/71(78)  137
MAŁUSKI WIELKIE, st. 5, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 87-50  112
MASŁOMĘCZ, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 88-94/80  138
MICHAŁÓW-PIASKA, gm. Wąchock, woj. kieleckie, AZP 80-66  6
MIECHOWICE, st. 4a, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45  44
MIEROSZYNO, st. 39, gm. Puck, woj. gdańskie, AZP 02-41/64  87
MIERZYN, st. 30, woj. szczecińskie, AZP 30-05/45  88
MILEWO-RĄCZKI, st. 1, gm. Krasne, woj. ciechanowskie, AZP 42-65/16  185
MIRKOWICE, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie, AZP 45-32/7  7
MŁODÓW, st. 1, gm. Lubaczów, woj. przemyskie, AZP 100-87/61  44
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MŁODÓW-ZAKĄCIE, st. 14, gm. Lubaczów, woj, przemyskie, AZP 100-87/68  70
MOGIELNICA, st. 1A, gm. Karczew, woj. siedleckie, AZP 53-81/1  186
MOKRA, st. 8, gm. Miedźno, woj. częstochowskie, AZP 83-46/58  139
MROCZA, st. 2, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 35-34/34  113
MUNTOWO, st. XIX, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/3  140
MUSZYNA¸ st. 1, gm. loco, woj. nowosądeckie, AZP 177-66/1  275

N

NAMYSŁÓW, st. 27, gm. loco, woj. opolskie, AZP 81-35/8  113
NIDZICA, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie  276
NIESZAWA KOLONIA, st. 5, gm. Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie, AZP 82-74/9  141
NOWAKI, st. 18, gm. Pakosławice, woj. opolskie, AZP 92-30/150  114
NOWA SÓL, st. 32, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 65-16/54  277
NOWY DWOREK, st. 7, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/7  186
NOWY DWOREK, st. 20, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/20  7
NOWY DWÓR BRATIAŃSKI, st. l, gm. Nowe Miasto, woj. toruńskie, AZP 30-52/49  187

O

ODRY, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38/1  142
OJCÓW - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22  8
OLESNO-WALCE, st. 4, gm. loco, woj, częstochowskie, AZP 85-41/15  114
OLSZA, st. 10 (Gaz 350), gm. Mogilno, woj. bydgoskie  142
OLSZOWA, st. A, gm. Ujazd, woj. piotrkowskie, AZP 94-40  45
OLSZTYN, st. XXIV, ratusz, gm. loco, woj. olsztyńskie  279
OLSZTYN, st. XXIV, Targ Rybny, gm. loco, woj. olsztyńskie  280, 281
OLSZTYN, st. XXIV, ul. Okopowa, gm. loco, woj. olsztyńskie  277
OLSZTYN, st. XXIV, ul. Piastowska, gm. loco, woj. olsztyńskie  278
OŁOBOK- klasztor, gm. Sieroszewice, woj. kaliskie  282
OPALENIE, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/ -  115
OPATOWICE, st. 35, gm. Radziejów, woj włocławskie  45
OPATÓW, st. 1, gm. loco, woj. częstochowskie, AZP 83-46/10  89
OPINOGÓRA-KOLONIA, st. 2, gm. loco, woj. ciechanowskie, AZP 42–63/56  188
OPOKI, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie  115
OPOLE –Wójtowa Wieś, st. 72, gm. loco, woj. opolskie, AZP 92-37/3  91
OSIEK n/WISŁĄ, st. 9, gm. Obrowo, woj. toruńskie, AZP 41-45/59  46
OSTROŁĘKA, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. piotrkowskie, AZP 79-48/88  91
OSTRÓDA, st. I, gm. loco, woj olsztyńskie, AZP 25-56/27  245
OSTRÓDA, st. II, gm. loco, woj olsztyńskie, AZP 25-56  246
OSTRÓW LEDNICKI, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22  189
OŚWIĘCIM, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-49  283

P

PAKOSZÓWKA, st. 26, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, AZP 112-77/108  143
PALUCHY, st. 1, gm. Sieniawa, woj. przemyskie, AZP 99-82/42  91
PAPROTKI KOLONIA, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2  143
PAPROTKI KOLONIA, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/73  144
PAWŁOWICE, st. 1, gm. Michałów, woj. kieleckie, AZP 93-61/7  116
PEŁCZYSKA, st. 11, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 61-47/26  284
PIECHOWICE, st. 4, gm. loco, woj. jeleniogórskie, AZP 85-15/23  247
PILCE, st. 1, gm. Kamieniec Ząbkowicki, woj. wałbrzyskie, AZP 92-26/65  189
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, st. 13, gm. loco, woj piotrkowskie, AZP 74-54/28  284
PNIÓWEK, st. 15, gm. Zamość, woj. zamojskie  47
POCZAŁKOWO, st. 18, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie  47
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POCZAŁKOWO, st. 38, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie  47
PODŁOZINY, st. 2, gm. Dopniewo, woj. poznańskie, AZP 53-25/58  48
POGORZAŁKI, st. 1, gm. Mszczonów, woj. skierniewickie, AZP 62-62/1  71
POKRZYWNICA, st. 1, gm. Pawłów, woj. kieleckie, AZP 84-68/141  145
POPIELARKA, st. 1, gm. Płoniawy-Bramura, woj. ostrołęckie, AZP 42-67/26  190
POTOKA, st. l, gm. Michałowi, woj. podlaskie, AZP 40-90/1  191
POZNAŃ-kościół jezuicki, obecnie farny, woj. poznańskie, AZP 52-28/3  248
POZNAŃ – NOWE MIASTO, st. 284, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 54-28/96  48
PRAŁKOWCE, st. 15, gm. Przemyśl, woj. przemyskie, AZP 109-83/-  191
PRZEMYŚL, st. 12, ul. Kapitulna –Tatarska 4, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 108-84/78  285
PRZEMYŚL, st. 22, gm. loco, woj. przemyskie  191

R

RADGOSZCZ, st. 15, gm. Międzychód, woj. gorzowskie, AZP/47-18  8
RĄB, st. 3, gm. Przodkowo, woj. gdańskie, AZP 10-40/73  117
RĄTY, st. 3, gm. Przodkowo, woj. gdańskie, AZP 10-40/73  117
RESZTEL, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie  285
RESZTEL, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie  286
ROBERTOWO, st. 17, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie, AZP 48-52/39  192
ROGÓW OPOLSKI, st. 2, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/9  145
ROGÓW OPOLSKI, st. 8, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/10  146
ROSTEK, st. 2, gm. Gołdap, woj. suwalskie, AZP 13-78  147
ROTNOWO, st. 18, gm. Gryfice, woj. szczecińskie, AZP 20-13/23  9
ROZUMICE, st. C, gm. Kietrz, woj. opolskie  11
RUŚ NOWA KOLONIA, st. 1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41- 82  92
RUŚ NOWA KOLONIA, st. 6, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82  49
RYBITWY - Ostrów Lednicki, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22  192
RYBNIKI, st. Stroma Górka, gm. Wasilków, woj. podlaskie, AZP 34-86  12
RYKACZE, st. 2, gm. Zambrów, woj. łomżyńskie, AZP 42-78  147
RZECZKI-ORSZYNY, st. 1, gm. Ciechanów, woj. ciechanowskie, AZP 43-63  193
RZESZOTARY, st. 17, gm. Miłkowice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie, AZP 76-20/56  23
RZESZÓW, st. 54, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 103-75/30  50
RZĘDZIWOJOWICE, st. 1, gm. Niemodlin, woj. opolskie, AZP 89-34/1  92
RZUCEWO, st. 1, gm. Puck, woj. gdańskie, AZP 04-42/1  50

S

SAMBOROWO, st. X, gm. Ostróda, woj. olsztyńskie, AZP 28-56/10  23
SANDOMIERZ, st. 1, rejon 10-11, gm. loco, woj. tarnobrzeskie  249
SANDOMIERZ, st. 1, ul. Opatowska, gm. loco, woj. tarnobrzeskie  287
SANOK, st. 1, gm. loco, woj. lubelskie  249
SEKURSKO, st. 1, gm. Żytno, woj. częstochowskie, AZP 85-53  118
SIEMIECHÓW, st. 2, gm. Widawa, woj. sieradzkie, AZP 73-45/57  148
SIERZCHÓW, st. A3, gm. Bolimów, woj. skierniewickie, AZP 59-58/26  118
SIETESZ, st. 5, gm. Kańczuga, woj. przemyskie, AZP 104-80 / 57  71
SKĘPE, st. 5, gm. loco, woj. włocławskie  250
SŁAWA, st. 21, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 63-20/94  194
SŁONOWICE, st. „G”, gm. Kazimierz Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/38  50
SŁUP, st. 2 (znane w literaturze jako 3), gm. Środa Śląska, woj. wrocławskie, AZP 77-25/11  93
SMARDZOWICE, st. 1, gm. Skała, woj. krakowskie  12
SMOGORZEWIEC, st. 9, gm. Obrowo, woj. toruńskie, AZP 41-45/58  51
SMOLNICA, st. I, Dębno, woj. gorzowskie, AZP 44-6/1  250
SMOLNIKI, st.11, gm. Szubin, woj. bydgoskie  118
SOBIESZYN, st. 14, gm. Ułęż, woj. lubelskie  149
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SOLNIKI, st. 2, gm. Zabłudów, woj. białostockie, AZP 40-87/7  93
SONINA, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-79/1  52
STALMIERZ, st. 3, gm. Chrostkowo, woj. włocławskie  119
STARORYPIN, st. 1, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-51/61  195
STRADZEW, st. 3, gm. Wola Krzysztoporska, woj. piotrkowskie, AZP 74-52/51  120
STRĘKOWA GÓRA, st. 33, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81  149
STRUGIENICE, st. 4, gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25  94
STRYCZOWICE, st. VII, gm. Waśniów, woj. kieleckie  52
STRYKÓW, st. 5, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 63-53/38  251
STRZEGOWA, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie  13
STRZELCE-KRZYŻANNA, st. 56 (GAZ 31), gm. Mogilno, woj. bydgoskie  53
STRZYŻEWO PACZKOWE, st. 37, gm. Gniezno, woj. poznańskie, A2P 49-35/93  251
SULEJÓW, st. 1, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 75-55/6  252
SWAROŻYN, st. 33, gm. Tczew, woj. gdańskie, AZP 18-44/141  150
SWAROŻYN, st. 39, gm. Tczew, woj. gdańskie, AZP 18-44/147  151
SZADEK, st. 3, gm. Blizanów, woj. kaliskie  121
SZCZEBRA, st. 17, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/37  13
SZCZEBRA, st. 18, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/38  14
SZCZEBRA, st. 40, gm. Nowinka, woj. suwalskie, AZP 21-85/6  15
SZCZECIN-Podzamcze, kwartał 12, wykopy 24-27, AZP 30-5  200
SZCZECIN-Podzamcze, kwartał V, wykopy VI, AZP 30-5  196
SZCZEPKOWSKIE ŻALE, st. 1, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-58/7  204
SZCZEPKOWSKIE ŻALE, st. 2, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-58/8  204
SZCZUKOCICE, st. 4, gm. Gorzkowice, woj piotrkowskie, AZP 78-53/71  121
SZCZUKOCICE, st. 5, gm. Gorzkowice, woj piotrkowskie AZP 78-53/72  121
SZCZUKOCICE, st.7, gm. Gorzkowice, woj. piotrkowskie AZP 78-53/74  122

Ś

ŚCIEJOWICE, st. 1, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/135  24
ŚREDNIA, st. 4, gm. Krzywcza, woj. przemyskie, AZP 107-82/30  53
ŚWIEBODZIN, st. 2, wyk. II, gm. loco, woj. zielonogórskie  252
ŚWIERKOCIN, st. 1, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie, AZP 28-60/1  95
ŚWIĘTY WOJCIECH, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22  16

T

TARGONIE, st. 5, gm. Regimin, woj. ciechanowskie, AZP 42-62/53  95
TARGONIE WIELKIE, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81  16
TARNOWO PAŁUCKIE, st. 13, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/108  151
TARNOWO PAŁUCKIE, st. T 22, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/123  288
TARNÓW, gm. loco, woj. tarnowskie  253
TOCZYŁOWO, st.7, gm. Grajewo, woj. łomżyńskie, AZP 26 – 80  25
TREPCZA, st. 2, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, AZP 112-78/84  205
TRUSKOLASY, st. 8, gm. Wręczyca Wielka, woj. częstochowskie, AZP 85-45  96
TRZCINICA, st. 3, gm. Jasło, woj. krośnieńskie, AZP 109-71/1  97
TRZCINICA, st. 26, gm. Jasło, woj. krośnieńskie  208
TRZCIN, st. l, gm. Grodziczno, woj. toruńskie  208
TRZEMESZNO, zespół poklasztorny kanoników regularnych, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 49-36/-  

253
TUR DOLNY-BUSINA, st. 3, gm. Michałów, AZP 92-61/48  72
TWARDA GÓRA, st. 9 „Milewo”, gm. Nowe, woj. bydgoskie  123
TYKOCIN, st. 40, gm. loco, woj. białostockie, AZP 36-83/35  289
TYSZOWCE, st. 3, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 90-92/20  73
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W

WALKÓW-KURNICA, st. 1, gm. Osjaków, woj. sieradzkie, AZP 75-45/-  151
WAŁBRZYCH-Rynek, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 87-21  289
WANDYNOWO, st. 10, gm. Bytoń, woj. włocławskie  209
WAPNIARNIA, st. 129, gm. Trzcianka, woj. pilskie, AZP 38-24/74  97
WĄSOWO, stan. 29, gm. Kuślin, woj. poznańskie, AZP 53-21/69  25
WĘGROWO, st. 11, gm. Grudziądz, woj. toruńskie, AZP 31-45/157  152
WIELICZKA, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58  290
WIELICZKA-ROŻNOWA, st. 13, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/13  56
WIELICZKA, st. 87, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58/20  55
WIERZBOWA, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4  123
WIERZCHLĄD, st. 12, gm. Stargard Szczeciński, woj szczecińskie, AZP 33-09/34  56
WIERZCHUCA NAGÓRNA, st. 3, woj. białostockie, AZP 51-81  153
WILCZYCE, st. 10, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/10  16
WŁOCŁAWEK, st. 2, gm. loco, woj. włocławskie  254
WOJNICZ, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/20  124
WOLIN, Wzgórze Wisielców, st. 10, wykop 3, gm. loco, woj. szczecińskie, AZP 22-06/74  210
WÓJTOWA WIEŚ, st. 72, woj. opolskie, AZP 90-37/3  98
WYBRANOWO, st. 11, gm. Janowiec Wielkopolski, woj. bydgoskie  17
WYBRANOWO, st. 13, gm. Janowiec Wielkopolski, woj. bydgoskie  17
WYSOKA, st. 57, gm. Leśnica, woj. opolskie, AZP 93-39  18

Z

ZADOWICE, st. 1, 1A, pow. Kalisz, woj. kaliskie  124
ZAKRZÓWEK SZLACHECKI, st. 5, gm. Ładzice, woj. piotrkowskie, AZP 81-49/35  125
ZAMIENICE, st. 10/25, gm. Chojnów, woj. dolnośląskie  26
ZAMOŚĆ, st. 1, gm. Czarnocin, woj. piotrkowskie, AZP 70-54/15  216
ZARZECZEWO, st. 1, gm. Fabianki, woj. włocławskie, AZP 47-49  216
ZAWICHOST, st. 2, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 87-75/35  216
ZAWYKI, st. 35, gm. Suraż, woj. białostockie, AZP 42-85/74  217
ZĄBIE, st. X, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-61/15  59
ZIELONA GÓRA, st. 18, wyk. VII, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 62-14/31  217
ZIELONA GÓRA, st. 22, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 62-14/44  291

Ż

ŻABIENKO, st. 11 (GAZ 345), gm. Mogilno, woj. bydgoskie,  59
ŻABIENKO, st. 12 (GAZ 347), gm. Mogilno, woj. bydgoskie  60
ŻAGAŃ, st. 29, wykop II, III, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 69-12/12  255
ŻARY, st. 4 (wykop 4), gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 68-10/25  256
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