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Od redakcji 

Przygotowaliśmy kolejny, trzydziesty trzeci rocznik „Informatora Ar-
cheologicznego”, grupujący wstępne wyniki badań terenowych prze-
prowadzonych w roku 1999. 

Tom ten, podobnie jak poprzednie, traktujemy jako zbiór archiwal-
nych sprawozdań. Nie ingerowaliśmy w treść nadesłanych ankiet, stąd 
pozostały anachroniczne zwroty typu „badania będą kontynuowane” 
czy „wyniki badań będą opublikowane”, oraz niepełne naprowadzające 
wskazówki bibliograficzne, choć znaczna część badań z tamtego sezo-
nu doczekała się już, często znakomitych, publikacji. W tym sezonie 
prowadzone były już badania autostradowe i informacja o części z nich 
została opublikowana w Raporcie 1996-1999.

Zebraliśmy 326 sprawozdań z badań, które pogrupowaliśmy chro-
nologicznie, według epok. Zbiór ten może być niekompletny. 

Podobnie jak w poprzednich latach nie wszystkie Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony Zabytków były w stanie przesłać nam sprawozdania, 
o które prosiliśmy, ponieważ nie wszyscy badacze dostarczyli im spra-
wozdania z badań. Stąd w wielu przypadkach umieszczone zostały tyl-
ko informacje o przeprowadzeniu 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. 

Nasze starania o pozyskanie jak największej ilości informacji spo-
wodowały duże opóźnienie w wydaniu tego tomu Informatora, ale 
mimo wszystko stwierdziliśmy, że tak jak poprzednie tomy, 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 w wersji elektronicznej 
na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Kolejny raz apelujemy do środowiska konserwatorskiego i bada-
czy o przysyłanie sprawozdań z badań sporządzonych wg. wytycznych 
znajdujących się na stronie NID.
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PALEOLIT

Chrapów, st. 17, gm. Dobiegniew, woj. lubuskie, AZP 40-17/124 – patrz: mezolit

Dudka, st. 1, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 20-75/-  – patrz: mezolit

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

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 1 do 28 sierpnia przez prof. 
Bolesława Gintera i mgr Martę Połtowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Fi-
nansowane przez WKZ oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 48 m².

Celem tegorocznych badań było dalsze rozpoznanie stanowiska oraz bardzo dokładna identyfika-
cja wydzielających się stref o zróżnicowanej frekwencji i składzie inwentarza, a także dalsze badanie 
geologiczne, gleboznawcze, palinologiczne i paleontologiczne.

Wykonano główny wykop archeologiczny przylegający bezpośrednio do wykopów z lat 1997 
i 1998, serię wykopów sondażowych oraz szurfy geologiczne. Obserwacje stratygraficzne na obsza-
rze objętym wykopem archeologicznym potwierdzają sytuację zanotowaną w latach ubiegłych, tj. 
występowanie bezpośrednio pod warstwą orną gleby w typie czarnej ziemi bagiennej (warstwa 1 a), 
rozwiniętej na mocno zglinionym lessie o charakterze deluwialnym (warstwa 2). Analiza szurfów 
i wierceń wykazała, że badany zespół osadniczy usytuowany był na płaskim cyplu tarasu otoczonego 
z trzech stron wodami tworzącymi zapewne płytkie rozlewiska dzisiejszej rzeki Morawki.

Z wykopu archeologicznego pozyskano około 7 tysięcy artefaktów krzemiennych wykonanych 
techniką łupania oraz liczne kamienie, w tym ze śladami obróbki bądź używania, grudki orchy i kości 
zwierzęce, zalegające w zdecydowanej większości in situ w warstwie 1 a, na pograniczu warstwy 1 
a i 2 oraz w stropowej części warstwy 2.

Odsłonięto kilka skupień różnej wielkości i o różnym składzie inwentarza. Najważniejsze z nich 
jest najpewniej fragmentem konstrukcji mieszkalnej w typie szałasu. Zachowały się ślady trzech doł-
ków posłupowych oraz nagromadzenie kamieni wyznaczających prawdopodobnie strefę aktywności 
gospodarczej.

Liczny inwentarz krzemienny zawiera ponad 500 narzędzi, ponad 130 rdzeni oraz debitaż. Liczne 
kamienie noszą ślady obróbki bądź używania; obecne są m.in. tłuczki, podstawki, rozcieracze i re-
tuszery. Odkryto także narzędzia kościane, jak również znaczne nagromadzenie grudek hematytu, 
niekiedy ze śladami ocierania. Wśród kości zwierzęcych zidentyfikowano kości mamuta i konia.

Struktura inwentarza krzemiennego, analogiczna do znanej z poprzednich sezonów badań, cha-
rakteryzuje się dominacją zbrojników, głównie trójkątów oraz rylców przede wszystkim klinowatych. 
Dobrze reprezentowane są przekłuwacze oraz wióry i odłupki retuszowane łącznie z fragmentami 
bliżej nieokreślonych narzędzi. Pozostałe typy narzędzi reprezentowane są słabiej.

Trzeci sezon badań potwierdził wysoką rangę stanowiska i jego znaczenie dla badań nad schyłko-
wym paleolitem Europy Środkowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Po opracowaniu trafią do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 64-75.

Badania będą kontynuowane.
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Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

HENRYKÓW, st. 15, gm. Ziębice, woj. dolnośląskie, AZP 90-28/107
obozowisko kultury graweckiej (paleolit górny)•	
osadnictwo kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Badania wykopaliskowe górnopaleolitycznego stanowiska Henryków 15 zostały przeprowadzone 
w sierpniu 1999 roku przez dr. Tomasza Płonkę i mgr. Andrzeja Wiśniewskiego (autorzy sprawozda-
nia, Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Stanowiły kontynuację prac podjętych dwa 
lata wcześniej. Prace skupiły się w obrębie wykopu III/98 oraz przylegającego od północy sondażu 
VI/99 (35 m2). 

Zabytki paleolityczne wystąpiły w horyzoncie V, który tworzyły pyły z udziałem piasków. Ho-
ryzont V zalegał na rezyduach moreny oraz podłożu skalistym budującym trzon wzniesienia, na 
szczycie którego znajduje się stanowisko. Zabytki w mniejszej liczbie odkryto również w wyżej po-
łożonym horyzoncie IV, który był zbudowany z lessów. Wyższe partie profilu stanowiska tworzyły 
kolejne poziomy lessu (horyzonty III i II) oraz rozwinięta na nich współczesna gleba. W horyzoncie 
III, w jego spągu, odkryto także pojedyncze artefakty krzemienne, które przynależą do niższych 
horyzontów. W lessie tworzącym horyzont III zarysowały się jamy związane z osadnictwem kultury 
pucharów lejkowatych. Na podstawie ustaleń chronostratygraficznych wiek zabytków znalezionych 
w horyzontach V-III można korelować ze schyłkiem 3. stadium chronologii tlenowej (około 30 tys. 
lat p.n.e.).

Z eksploracji warstw V-III w obu wykopach pochodzi 441 paleolitycznych wyrobów krzemien-
nych, 2 krzemienne okruchy termiczne, 2 tłuczki kamienne oraz 23 otoczaki kamienne, noszące poje-
dyncze ślady obtłuczeń. Zbiór ten uzupełniają liczne, drobne fragmenty kryształów górskich. Wyroby 
tworzyły dwa skupienia. W poziomie IV odkryto również fragment trzonu kości silnie naruszonej 
procesami wietrzeniowymi. Wśród artefaktów wystąpiło m.in. 7 rdzeni oraz 26 narzędzi retuszowa-
nych (drapacze, rylce, formy tylcowe, narzędzia kombinowane, odłupki i wióry oraz okruch retuszo-
wany).

W nawarstwieniach poziomu I i II w rejonie wykopów, a także z powierzchni stanowiska pocho-
dzi 306 wyrobów krzemiennych, których większość bez wątpienia stanowi część zespołu z horyzon-
tów V-III. Do najciekawszych zabytków należy ostrze liściowate. 

Odkryte wyroby reprezentują starszą fazę kompleksu graweckiego. Przemawia za tym skład narzę-
dzi krzemiennych. Pod względem funkcjonalnym stanowisko Henryków 15 stanowi pozostałości krót-
koczasowego obozu postojowego łowców, eksploatujących teren Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich, 
w tym dolinę rzeki Oławy. W obrębie struktury osadniczej odnawiano wyposażenie łowieckie, o czym 
świadczą liczne odłupki oraz drobne łuski. Pojedyncze kości i stosunkowo liczne narzędzia karzą się 
domyślać, że w miejscu tym prowadzono jeszcze inną aktywność (np. przygotowanie żywności).

Badania będą kontynuowane w następnych sezonach.

Jordanowo, st. 12, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/47 – patrz: młodszy okres przedrzym-
ski – okres wpływów rzymskich

Kolonia Chabielice, st. 11, gm. Szewców, woj. łódzkie – patrz: wczesna epoka żelaza

KRAKÓW, ul. Księcia Józefa, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 102-56/44
pracownie krzemieniarskie z okresu środkowego paleolitu•	



7

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez dr. hab. Krzysz-
tofa Sobczyka (autor sprawozdania) i dr Galery Sitlivy (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Musees royaux d’Art et d’Histoire). Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 20 m².

Artefakty krzemienne znalezione w trzech poziomach wiązać należy pod względem technolo-
giczno-typologicznym ze środkowym paleolitem. Środkowy i dolny poziom wiąże się z pozostało-
ściami bogatych pracowni krzemieniarskich bazujących na miejscowym surowcu. Usytuowane były 
wokół ognisk.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Zakładzie Epoki Kamienia Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Prehistorie Europeanne”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Bierzanów, st. 27, woj. małopolskie, AZP 103-57/27 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Kraków-Kurdwanów, st. 9, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/51 – patrz: 
młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 10, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/52
obozowisko z okresu późnego paleolitu (kompleks ahrensbursko-mazowiecki)•	
ślady osadnictwa z okresu mezolitu•	
materiały•	  z okresu wpływów rzymskich (na złożu wtórnym)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 15 kwietnia do 28 czerw-
ca przez mgr. mgr. Bogusława Roczkalskiego i Piotra Włodarczaka (autor sprawozdania)  (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego – Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Przebadano w sumie powierzchnię  
993 m².

Ratownicze wykopaliska, przeprowadzone przed budową autostrady A4, miały na celu przeba-
danie krzemienicy datowanej na okres późnego paleolitu. Stanowisko położone jest na północnym 
skraju doliny małego cieku wodnego, będącego dopływem Wilgi. W trakcie badań odkryto 6219 
zabytków krzemiennych i kamiennych. Znaleziono także 225 fragmentów ceramiki, pochodzącej 
głównie z późnego okresu wpływów rzymskich. Przebadano 16 obiektów. Większość z nich to korze-
niaki, wkopy zwierzęce oraz jamy o nowożytnej chronologii. Jedynie obiekty l, 4, 5a, 5b i 9 posiadały 
kształty regularne i wyraźnie zarysowane. Wiązały się z nimi koncentracje występowania zabytków 
krzemiennych. Były to prawdopodobnie obiekty o chronologii paleolitycznej.

Strefa gęstego występowania zabytków krzemiennych zajmowała obszar o wymiarach około 20 x 
15-17 metrów. W jej części północnej wyróżniał się obszar 6 x 4 m, w obrębie którego odkryto ponad 
połowę z ogółu krzemieni znalezionych na omawianym stanowisku. W miejscu tym warstwy piasku 
eolicznego posiadały dużą miąższość – do 50 cm poniżej spągu humusu.

Określenie surowcowe dużej części krzemieni jest niemożliwe, a czasem bardzo utrudnione na 
skutek ich częściowego lub całkowitego przegrzania. W pozostałej grupie zabytków widoczna jest 
zdecydowana przewaga różnych rodzajów krzemieni jurajskich oraz kredowych podkrakowskich, 
typowych także dla innych podkrakowskich stanowisk późnopaleolitycznych. Obok krzemieni juraj-
skich, w omawianym inwentarzu znalazło się 13 zabytków z krzemienia kredowego podkrakowskie-
go, odmiany K oraz 21 form z krzemienia czekoladowego.
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W ogólnej strukturze inwentarza zwraca uwagę zdecydowana przewaga odłupków, łuszczek i ich 
fragmentów nad formami wiórowymi. Wraz z łuskami stanowią one ponad 82% zbioru. Inną ważną 
cechą inwentarza jest duża liczba form rdzeniowych oraz ich fragmentów. Średnio wysoki udział 
narzędzi (3,07%) oraz odpadków z ich produkcji (0,05%) pozwala zinterpretować charakter omawia-
nego stanowiska jako pracowni przydomowej.

Odkryto 8 obłupni oraz konkrecji ze śladami zaczątkowej obróbki, 70 form rdzeniowych (41 jed-
nopiętowe i 29 dwupiętowych), 119 form technicznych i 528 wiórów lub ich fragmentów.

Wśród narzędzi (191 szt.) widoczna jest znacząca przewaga drapaczy (100 szt.) nad pozosta-
łymi formami. Zaznacza się też stosunkowo duży udział grupy liściaków (l1%) oraz półtylczaków 
(4,2%).

Charakterystyka późnopaleolitycznego inwentarza krzemiennego pozwala na jego łączenie z jed-
nym przemysłem datowanym na okres młodszego Dryasu. Na taką ocenę wskazują zarówno cechy 
technologiczne półsurowca, jak i typologia narzędzi. Ich suma sprawia, że materiały późnopaleoli-
tyczne z Krakowa-Kurdwanowa możemy uznać z dużą pewnością za kulturowo i chronologicznie 
homogeniczne. Natomiast ścisłe określenie kulturowe omawianego inwentarza jest problemem dużo 
trudniejszym. Ogólnie można wiązać go z tak zwanym kompleksem ahrensbursko-mazowszańskim.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 11, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/53
obozowisko z okresu późnego paleolitu (kompleks ahrensbursko-mazowiecki)•	
obozowisko mezolityczne (kultura komornicka)•	
grupa pleszewska kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
materiały•	  z okresu wpływów rzymskich

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przed budową autostrady A4 przez mgr. 
Bogdana Mrówka, mgr. Grzegorza Telegra i Szymona Tłuszcza (Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Auto-
strad w Warszawie. Drugi sezon badań. Przebadano w sumie powierzchnię 6740 m².

Stanowisko 11 w Krakowie-Kurdwanowie położone jest na północnych krawędziach dwóch 
piaszczystych cypli terasowych, górujących ponad doliną małego potoku, stanowiącego dopływ 
Wilgi. Odkryto 217 małych, płytkich obiektów nieckowatych. Ich chronologia, a często również 
i antropogeniczny charakter są trudne do ustalenia. Jedynie w jednym z takich obiektów – nr 182 – 
odkryto dużą ilość spalonych ziaren zbóż oraz duże fragmenty naczynia grupy pleszowskiej kultury 
mierzanowickiej. W humusie oraz w położonych bezpośrednio poniżej warstwach piasku eolicznego 
znaleziono 114 zabytków krzemiennych, związanych ze starszą oraz środkową epoką kamienia. Zlo-
kalizowane były w 3 wyodrębniających się strefach. W dwóch z tych stref odkryto zabytki późnopa-
leolityczne, związane z kręgiem mazowszańskim. Natomiast inne małe skupisko tworzyły materiały 
mezolityczne, które można łączyć z kulturą komornicką.

Na stanowisku 11 w Krakowie-Kurdwanowie odkryto również zabytki ceramiczne związane 
z okresem wpływów rzymskich. Znalezione zostały w warstwie humusu oraz w nielicznych obiek-
tach, w zachodniej i centralnej części stanowiska. Najprawdopodobniej wszystkie te zabytki są świa-
dectwem erozji stanowiska z okresu wpływów rzymskich, zlokalizowanego bezpośrednio na połu-
dnie od badanego terenu, na wyższej części cypla.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
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Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Kurdwanów, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9 – patrz: środ-
kowa, młodsza i późna epoka brązu

Łacha, st. 4, gm. Turośl, woj. podlaskie, AZP 30-73 – patrz: neolit

Masłomęcz, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie, AZP 88-94/80 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

MICHAŁÓW-PIASKA, st. 1, gm. Wąchock, woj. świętokrzyskie, AZP 80-66
osadnictwo związane z przetwarzaniem hematytu, pracownie krzemieniarskie kultury świ-•	
derskiej (paleolit schyłkowy, cykl mazowszański)
osada/obozowisko z okresu późnego mezolitu•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 6 do 23 sierpnia przez 
mgr. Andrzeja Jacka Tomaszewskiego (autor sprawozdania, Państwowe Muzeum Archeologiczne, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie). Finansowane przez WKZ oraz częściowo przez 
Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Piąty se-
zon badań. Przebadano powierzchnię 112 m².

Stanowisko położone jest na III akumulacyjnym i piaszczysto-żwirowym tarasie rz. Kamiennej. 
Zarejestrowano liczne podepozycyjne zaburzenia związane z wykrotami, korzeniami drzew i wysa-
dami mrozowymi.

Krzemienica RI/99 – niewielkie izolowane skupienie pracowniane kultury świderskiej: rdzenie 
i produkty ich zaprawy i napraw, półsurowiec, odpadki, brak narzędzi, surowiec czekoladowy.

Krzemienica RII/99 łączona z kulturą świderską (rozkopana w połowie) – elementy pracownia-
ne (liczne odpadki i półsurowiec, pojedyncze rdzenie, tłuczek krzemienny) oraz nieliczne elementy 
podomowe (drapacz, przekłuwacz, liściak, seria delikatnych półtylczaków). Surowiec czekoladowy. 
Materiały krzemienne występowały w obrębie i na obrzeżeniu zagłębionego w ziemię, okrągłego 
w planie obiektu o średnicy ca. 3 m, o wypełnisku przesyconym proszkiem hematytowym. Obiekt 
może być pozostałością domostwa.

W wykopie RIII/99 wystąpił materiał zabytkowy łączony z mezolitem (obrzeżenie wykopów 
z lat poprzednich) – elementy podomowe (kilkadziesiąt krótkich drapaczy, w tym połamanych, łuski 
retuszu drapaczy, rylec, ciosak), jedno małe skupisko pracowniane (kilka rdzeni oraz produkty ich 
zapraw i eksploatacji). Surowiec głównie czekoladowy. Materiały wystąpiły w kontekście śladów 
przetwarzania hematytu (nikłe zabarwienie warstwy piasku proszkiem hematytowym oraz, w obrębie 
warstwy, dwa intensywniej zabarwione, koliste, zagłębione obiekty o średnicy ca 1m).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym i w Za-
kładzie Epoki Kamienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

Morzyszów, st. 3, gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie – patrz: mezolit

NOWY DWOREK, st. 7, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/7
obozowisko schyłkowo paleolityczne i mezolityczne•	
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
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osada kultury łużyckiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Badania prowadziła, w terminie od 3 do 27 sierpnia, mgr Ewa M. Przechrzta (autorka sprawoz-
dania, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry). Finansował 
Lubuski WKZ. Kontynuacja badań z lat 60. i 70. XX w. Edwarda Dąbrowskiego (10 sezonów). Trzy-
nasty sezon badań. Przebadano obszar o powierzchni 72,20 m². 

W sezonie 1999 postanowiono dokończyć eksplorację obiektów odnalezionych w sezonie po-
przednim, ustalić zasięg krzemienicy i odsłonić kolejne obiekty wczesnośredniowieczne, które po-
zwoliłyby określić strukturę osadnictwa z tego okresu.

Założono 3 wykopy, na których odsłonięto 31 obiektów pradziejowych i wczesnośredniowiecz-
nych oraz fragment krzemienicy na wykopie I/99 i III/99.

Zarysy obiektów pradziejowych były bardzo nikłe, barwa ich wypełniska zbliżona była do barwy 
calca, co początkowo utrudniało określenie ich zasięgu. Wśród w/w obiektów odkryto jamy wiązane 
z kulturą łużycką i kulturą amfor kulistych. Dodatkowo na wykopie III/99 zarejestrowano obecność 
w warstwie kulturowej ceramiki z okresu wpływów rzymskich. Niektóre z obiektów pradziejowych 
wystąpiły na głębokości około 40 cm poniżej powierzchni współczesnej. Na uwagę zasługują dwa 
obiekty neolityczne, z których pochodzi ceramika zdobiona kultury amfor kulistych i krzemienna 
siekierka gładzona.

Obiekty wczesnośredniowieczne zarysowały się pod warstwą kulturową, posiadały smolistoczar-
ne wypełniska z ceramiką, kośćmi zwierzęcymi oraz rybimi łuskami. Z obiektu nr 21 na wykopie I/99 
pozyskano urozmaicony materiał kostny oraz dużą ilość rybich łusek i ości. Pełnił on prawdopodob-
nie funkcję jamy wędzarskiej.

We wszystkich wykopach, począwszy od warstwy ornej, wystąpił materiał krzemienny. Najwięk-
szą ilość pozyskano z wykopu I/99 i północno-zachodniej części wykopu III/99. W spągach obiektów, 
szczególnie pradziejowych, wyraźnie nasiliło się występowanie artefaktów krzemiennych. Szczegól-
nie dużo wystąpiło ich w wypełniskach i pod obiektami nr 20, 21, 2 i 3 na wykopie 1/99. Krzemienica 
ta ujawniła się w warstwie szarobrunatnych, zwartych piasków drobnoziarnistych, na głębokości od 
55 do 90 cm, a miejscami sięga nawet do 100 cm. Pozyskany materiał, oprócz domieszki neolitycz-
nego w pobliżu obiektów o tej chronologii, jest w większości jednolity chronologicznie, tj. schyłko-
wopaleolityczny, i świadczy o funkcjonowaniu w tym miejscu pracowni przydomowej. Wystąpiła tu 
duża ilość rdzeni o różnym stopniu wykorzystania, półsurowiec, elementy techniczne, odpadki i nie-
liczne narzędzia. Krzemienica odkryta w obrębie wykopu 1/99 ciągnie się w kierunku północnym. 
W wyniku badań ustalono granicę zachodnią i południową krzemienicy.

Badania wykopaliskowe w sezonie 1999 pozwoliły określić południowo-zachodnią granicę wy-
stępowania obiektów wczesnośredniowiecznych, których zasięg kończy się na silnym nachyleniu 
stoku wydmy. Pojawiają się tam duże obiekty neolityczne o silnie zakłóconej stratygrafii, spowodo-
wanej dużym spadkiem terenu i zagęszczeniem obiektów.

Bardzo istotne wydaje się też odsłonięcie dużego fragmentu krzemienicy tylko nieznacznie za-
kłóconej w partiach stropowych przez młodsze osadnictwo. Łączy się ona z fragmentem odkrytym 
w sezonie 1998.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad-
odrza w Świdnicy k/Zielonej Góry.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Środkowego Nadodrza”.
Z uwagi na wartość stanowiska badania będą kontynuowane.

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 - patrz: wczesna epoka żelaza
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OJCÓW, Jaskinia Łokietka, st. 24, woj. małopolskie, AZP 99-55/22
stanowisko jaskiniowe od paleolitu po czasy współczesne•	

Badania sondażowe prowadzone przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN). Finansowane przez Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN. Drugi 
sezon badań. 

Materiały oraz dokumentacja z badań są przechowywane w Zakładzie Epoki Kamienia Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach wykopaliskowych w Jaskini Łokietka w Oj-
cowskim Parku Narodowym”, Ojców 2000.

Badania będą kontynuowane.

Obłudzin, st. 3, gm. Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, AZP 42-67/4 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

OWSISZCZE, st. 1, pow. raciborski, woj. śląskie, AZP 104-40
ślady osadnictwa środkowopaleolitycznego•	

Archeologiczne badania sondażowe i wykopaliskowe, przeprowadzone pod kierunkiem dr. Jana 
Michała Burdukiewicza przy współpracy mgr. Mirosława Furmanka (Katedra Archeologii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego). Finansował Śląski WKZ i Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 37-45.

Badania będą kontynuowane.

PAWŁÓW, st. 4, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie, AZP 86-73/320
obozowisko ludności kręgu kultur o tradycji tylczakowej, paleolit schyłkowy, interstadiał •	
Alleröd

Ratownicze badania prowadzili Jerzy Libera i Anna Zakościelna z Katedry Archeologii Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Finansowała Katedra Archeologii UMCS w Lublinie, WKZ 
w Kielcach i UMiG w Zawichoście. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 35 m2.

Stanowisko zostało odkryte wiosną 1998 roku w trakcie badań AZP. Celem prac było wstępne 
rozpoznanie charakteru stanowiska pod kątem stratygrafii zalegania zabytków, obecności ewentu-
alnych zabytków nieruchomych oraz oceny stopnia jego zniszczenia. W trakcie badań uzyskano, 
łącznie z materiałami z powierzchni, prawie 12 tysięcy zabytków krzemiennych, przede wszystkim 
odpadków produkcyjnych. Narzędzia, głównie rylce, półtylczaki i drapacze, stanowiły jedynie 0,88% 
całości inwentarza. Zarejestrowano trzy zwarte układy krzemienicowe o zróżnicowanej wielkości, 
zawierające odpowiednio około 5500, 2400 i 2500 zabytków. Nie stwierdzono żadnych trwałych 
obiektów. W oparciu o analizę inwentarza krzemiennego wydaje się, że stanowisko miało wyraźnie 
pracowniany (produkcyjny) charakter, przynajmniej w przebadanej części.

Dokumentację i zabytki, do czasu pełnego opracowania wyników badań, złożono w Katedrze 
Archeologii UMCS w Lublinie.

Badania będą kontynuowane.

ROZUMICE, st. C, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 103-37
obozowiska paleolityczne: kompleks mikroodłupkowy (dolny i środkowy paleolit), kultu-•	
ry środkowopaleolityczne, kultura grawecka (górny paleolit), kultura epigrawecka (górny-
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schyłkowy paleolit), zespoły typu Wilno (schyłkowy paleolit), 
obozowisko kultury komornickiej (mezolit)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 2 do 30 sierpnia przez Edel-
garda M. Foltyna i Eugeniusza Foltyna (autorzy sprawozdania). Finansowane przez WKZ. Trzeci 
sezon badań (poprzednie w 1997 i 1998 roku). Przebadano powierzchnię 64 m².

Cel badań stanowiło po pierwsze dalsze uwalnianie piaskowni ze znalezisk, po drugie sprecyzo-
wanie warunków zalegania zabytków, po trzecie zbliżenie się do obiektu, którego fragment uchwy-
cono w 1998 roku. W związku z tym zdecydowano się otworzyć dwa wykopy. Ponadto zamierzano 
kontynuować eksplorację w wykopie III/98.

W wykopie na dnie piaskowni wystąpiły, rozdzielone osadami archeologicznie jałowymi, trzy 
poziomy kulturowe. Innymi słowy, oprócz dwóch poziomów znanych z wcześniejszych badań udało 
się odkryć jeszcze jeden poziom. Nie mógł być on uchwycony poprzednio, gdyż każdorazowo uległ 
zniszczeniu. Złożem zabytków były: a) seria osadów piaszczysto-żwirowych warstwowanych pozio-
mo, b) seria bezstrukturalnych osadów piaszczysto-żwirowych, miejscami z postsedymentacyjnymi 
wytrąceniami związków żelaza, c) poziom przewarstwień piaszczysto-ilasto-żwirowych zazębiają-
cych się „palczasto”. Pod względem kulturowym artefakty wszystkich poziomów należą do komplek-
su mikroodłupkowego. Inwentarz zawiera 113 wyrobów kamiennych. Z półsurowca uwagę zwracają 3 
poprawne wióry. Wśród narzędzi główną rolę odgrywają zgrzebła. Niektóre z nich można określić jako 
zgrzebła-drapacze. Na drugim miejscu plasują się odłupki retuszowane. Liczne są również narzędzia 
wnękowe. Oprócz tego istotną grupę stanowią ostrza, m.in. z trzonkiem. Interesująca jest obecność na-
rzędzi w typie górnopaleolitycznym. Jeden okaz prezentuje obróbkę powierzchniową.

W wykopie III/98/99 wyroby (41 egz.) zalegały w serii osadów piaszczysto-żwirowych o war-
stwowaniu równoległym, przechodzącym miejscami w nachylone lub przekątne oraz w serii osadów 
piaszczysto-żwirowych analogicznych, położonych niżej. Materiał zabytkowy z warstwy wyższej 
jest mało wyraźny. Inwentarz dolnej warstwy posiada natomiast charakter wyraźnie środkowopale-
olityczny. Narzędzia, przede wszystkim odłupki retuszowane i zgrzebła, osiągają większe rozmiary. 
Uzupełniają je narzędzia wnękowe i zębate, bec burinante alterne, przekłuwacz.

Nowo otwarty na krawędzi piaskowni wykop, będący przedłużeniem wykopu 1/97/98, dostarczył 
materiałów (1932 wyroby kamienne) reprezentujących kultury: komornicką (trójkąty, tylczaki typu 
Stawinoga, półtylczaki typu Komornica, półksiężyce, trapezy, skrobacze, rylcowce), zespoły typu 
Wilno (liściak świderski, rylce, drapacze, rdzenie dwupiętowe bez rozbudowanej zaprawy), epigra-
wecką? (drobne rdzenie dwupiętowe, drobne rdzenie ze zmienioną orientacją, formy oryniakoidal-
ne), grawecką (wiórowce, półtylczaki, wiórki tylcowe, wiór z zadziorem). W inwentarzu kultury 
komornickiej silnie zaznacza się komponent sowterski. Z kolei materiały kultury graweckiej zdają się 
wykazywać pewne nawiązania do środowiska śródziemnomorskiego.

Trzeci sezon badań na stanowisku C przyniósł odkrycie kolejnego poziomu tradycji mikroodłup-
kowej, typowego środkowego paleolitu i być może śladów kultury epigraweckiej. Jednocześnie udało 
się określić, dzięki obserwacjom mikrostratygraficznym, w sposób niebudzący wątpliwości, pierwot-
ne złoża zabytków dolno- i środkowopaleolitycznych. Istotne jest także uzyskanie nowych danych 
pozwalających precyzować pozycję kulturową znalezisk kultury komornickiej i kultury graweckiej. 

Po trzecim sezonie badań bardzo rozbudowana stratygrafia archeologiczna stanowiska obejmuje 
już 12 poziomów kulturowych od dolnego paleolitu po neolit/wczesny okres epoki brązu.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych”.
Badania będą kontynuowane.
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STRZEGOWA – Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. małopolskie, AZP 95-54
stanowisko wielokulturowe, obozowiska jaskiniowe – 14 faz osadniczych•	
kultury: zespół typu Piekary, Tarbachien, kmiocko-prądnicka, jerzmanowicka (paleolit)•	
kultura pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej (neolit)•	
 mierzanowicka (wczesna epoka brązu)•	
późne średniowiecze (XIV w.)•	

Stanowisko znane od dawna z penetracji powierzchniowych. W 1991 roku dr Andrzej Pelisiak 
i B. Muzolf przeprowadzili badania sondażowe. Od 1992 roku trwały systematyczne badania wyko-
paliskowe pod kierunkiem Krzysztof Cyrka.

W lipcu 1999 roku Krzysztof Cyrek (autor sprawozdania, Instytut Archeologii i Etnologii Uni-
wersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) przeprowadził badania wykopaliskowe. Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych. Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 154 m².

Celem prac było przebadanie części stanowiska znajdującej się pod nawisem skalnym przed ja-
skinią (wykop A) oraz pogłębienie wykopów zlokalizowanych w komorze jaskini przy wejściu (wy-
kop B) i w głębi jaskini (wykop C).

W wykopie A chodziło o eksplorację poziomu piasków warstwowanych (w. 7-8) oraz górnych 
partii pylastych glin jaskiniowych (8-11). W piaskach warstwowanych znaleziono kolejną czaszkę 
jelenia olbrzymiego, fragmenty jego poroży oraz środkowopaleolityczne wyroby krzemienne z mi-
kocko-prądnickiego zespołu kulturowego.

W wykopie B eksplorowano m.in. 18. warstwę naturalną, uzyskując z niej najstarszy na stano-
wisku (i na wszystkich polskich jaskiniach) zespół kulturowy (zespół typu Piekary), stratygraficznie 
datowany na okres poprzedzający zlodowacenie Warty.

Odsłonięto górne fragmenty kolejnej komory jaskini (dotychczas zasypanej namuliskiem). Pobra-
no próby do wykonania datowań metodą torowo-uranową oraz rezonansu elektromagnetycznego.

Cały obiekt liczy około 200 m² dobrze zachowanego namuliska. Jednak zdarzające się coraz czę-
ściej próby kopania „dzikich wkopów” niszczą górne partie stanowiska. Wysoka ranga stanowiska 
wynika przede wszystkim z obecności zachowanych w układzie stratygraficznym 10 paleolitycznych 
zespołów kulturowych i z bardzo dobrego stanu zachowania licznych reliktów fauny plejstoceń-
skiej (mamut, bizon, nosorożec, koń stepowy, jeleń olbrzymi, jeleń szlachetny, wół piżmowy, renifer, 
niedźwiedź itd.) oraz wykonanych z kości zabytków.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK 
w Toruniu.

Wyniki badań zostały opublikowane w Wydawnictwie Uniwersyteckim UMK w Toruniu, 
wstępne w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 5-14.

Badania będą kontynuowane.

ŚWIĘTY WOJCIECH, st. 7, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/22
obozowiska schyłkowopaleolityczne i mezolityczne•	
ślady osadnictwa z okresu neolitu•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	
ślady osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	
ślady osadnictwa z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, w terminie od 6 sierpnia do 9 października, prowadził mgr 
Tadeusz Łaszkiewicz (autor sprawozdania, Muzeum w Międzyrzeczu), uczestniczyli studenci ar-
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cheologii z Poznania. Finansował GKZ w porozumieniu z Lubuskim WKZ w Zielonej Górze. Drugi 
sezon badań.

Kontynuowano zabezpieczanie krawędzi piaśnicy między zbadanymi w ubiegłym sezonie dwoma 
jej odcinkami w części południowej „dzikiej” żwirowni. Założono w tym celu sześć wykopów (toż-
samych z ćwiartkami ara 5 x 5 m jako podstawową jednostką eksploracyjną). Z powodu „nałożenia” 
siatki wykopów na nieregularną krawędź wywierzyska ich realne wymiary (i zarazem powierzchnia) 
były zróżnicowane. Natomiast w związku ze stwierdzeniem w ubiegłym sezonie w jednym z wyko-
pów schyłkowopaleolitycznej krzemienicy (uchwyconej częściowo) założono następny wykop (są-
siedni) w celu zbadania całej krzemienicy wraz z pewnym kontekstem.

W ramach kontynuacji inwentaryzacyjnego rozpoznania zasięgu stanowiska, szczególnie w kie-
runku zachodnim, tj. w stronę występującego u podnóża wydmy zabagnionego (zatorfionego?) staro-
rzecza Obry, wykonano w dwóch osiach 38 otworów – sond (użyto spalinowego świdra stosowanego 
w uprawach leśnych), a wyrzucona na powierzchnię ziemia z odwiertów była we wszystkich przy-
padkach przesiewana przez sito, przynosząc liczne znaleziska ułamków ceramiki i krzemieni.

W sumie badania wykopaliskowe prowadzono w ramach siedmiu wykopów o efektywnej po-
wierzchni badań 157,5 m². Miąższość nawarstwień wynosiła średnio około 1,2 m, a nagromadzenie 
obserwacji oraz wysoka frekwencja ruchomego materiału zabytkowego wymusiła prowadzenie eks-
ploracji w ramach szeregu (do 15) warstewek mechanicznych (5/10 cm). W partiach spągowych lub 
w uzasadnionych sytuacjach stosowano eksplorację w ramach siatki metrowej wraz z przesiewaniem 
warstwy przez sito. W trakcie badań wyróżniono ponadto 62 obiekty nieruchome – wszystkie o cha-
rakterze osadowym (jamy, paleniska i przede wszystkim dołki posłupowe).

Pozyskano ponadto liczny ruchomy materiał zabytkowy – około 7000 źródeł, w tym około 2900 
fragmentów ceramiki, około 2200 krzemieni, około 1800 grudek polepy oraz mniej liczne kości 
i inne znaleziska i próbki.

W trakcie wstępnego przeglądu materiału ceramicznego i krzemiennego potwierdzono wyróżnio-
ne w pierwszym sezonie dominujące jednostki kulturowo-chronologiczne:

- osadę kultury łużyckiej (zaobserwowano fragmenty naczyń charakterystyczne dla schyłkowych 
faz tej kultury, bądź już nawet dla kultury pomorskiej – w przypadku potwierdzenia tej obserwacji 
byłaby to kolejna jednostka);

- obozowiska schyłkowopaleolityczno-mezolityczne (o czytelnym zróżnicowaniu kulturowo-
chronologicznym);

- ponadto zaobserwowano śladowe ilości materiałów neolitycznych (kultura pucharów lejko-
watych) i schyłkowoneolityczno-wczesnobrązowych (kultura ceramiki sznurowej?), a także kultury 
przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego oraz pojedyncze ułamki ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej i nowożytnej (zapewne efekt swoistego „zaśmiecenia” pól uprawnych przez mieszkań-
ców pobliskiej wsi).

Dokumentacja badań i materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum w Międzyrzeczu.
Planowana jest kontynuacja badań.

Tanowo, st. 3, gm. Police, woj. zachodniopomorskie, AZP 28-04/3 – patrz: neolit

WILCZYCE, st. 10, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/10
obozowisko ludności kultury magdaleńskiej (późny paleolit)•	
ślady osadnictwa ludności kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	

Ratownicze badania prowadził Jan Fiedorczuk. Finansował Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie i WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań stacjonarnych. Badaniami objęto powierzchnię 
23,5 m2, w tym 9 m2 to wykop, którego eksplorację rozpoczęto w roku ubiegłym.
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Badania stanowiły kontynuację prac z roku 1998. Eksplorowano wypełnisko klina mrozowego 
zawierające zabytki archeologiczne oraz obszar przyległy. Pozyskano ponad 3560 zabytków rucho-
mych, w tym ponad 2800 wykonanych z krzemienia (głównie drobnych odłupków, łusek i odpad-
ków), 268 zabytków kościanych, 1427 fragmentów drobnych kości, grudki ochry, kilkadziesiąt ka-
mieni, muszle i 4 fragmenty ceramiki. Wśród wyrobów krzemiennych wyodrębniono 7 rdzeni, 100 
narzędzi oraz 103 odpadki z produkcji narzędzi (głównie rylczaki). Wśród kości dominowały szcząt-
ki konsumpcyjne, głównie nosorożca, konia, renifera i lisa polarnego. Wśród wytworów kościanych 
wystąpiły ostrza, w tym typu sagaies, pałeczka i płytki z kości słoniowej, szydło i igły.

Odkryty inwentarz kościany i krzemienny wskazuje na przynależność zespołu z Wilczyc do kul-
tury magdaleńskiej i może być wstępnie datowany na interstadiał Bölling. Poza tym, w warstwie 
ornej znaleziono pojedyncze fragmenty ceramiki i wyroby krzemienne, które należy łączyć z wcze-
snym okresem epoki brązu, najpewniej z kulturą mierzanowicką.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w War-
szawie.

Badania będą kontynuowane.

ZAKRZÓW, st. 6, gm. Stryszów, woj. małopolskie, AZP 107-54/57
Badania sondażowe, prowadzone w czerwcu przez mgr. Jacka Reyniaka. Finansował inwestor 

prywatny. Przebadano obszar około 100 m². 
Pierwotne oznaczenie chronologiczne stanowiska z badań powierzchniowych w 1976 i AZP 

w 1986 wskazywały na okres schyłkowego paleolitu i okres lateński.
Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania nie będą kontynuowane ze względu na wynik negatywny.

ZRĘBICE, Jaskinia Komarowa, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41
obozowisko jaskiniowe (środkowy i schyłkowy paleolit)•	
neolit (cykl wstęgowy)•	
epoka żelaza•	
średniowiecze•	
nowożytność•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 19 lipca do 10 wrze-
śnia przez mgr. Mikołaja Urbanowskiego (autor sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Państwowy Instytut Geologiczny). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Państwowy Instytut Geologiczny, WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 0,15 ara.

Kontynuowano rozpoznanie namuliska jaskini oraz rozpoczęto badania tarasu przed jaskinią. 
W wyniku badań zarejestrowano złożoną stratygrafię namuliska jaskini, rozpoznanego do około 2,7 
m głębokości od współczesnej jego powierzchni. Poza bardzo licznymi znaleziskami paleontolo-
gicznymi (kilka tys. fragmentów kości zwierzęcych), dającymi obraz zestawu paleofauny w różnych 
okresach, pozyskano ubogi zestaw materiałów archeologicznych umożliwiających określenie przy-
należności chronologiczno-kulturowej zespołu paleolitycznego oraz faz zasiedlenia Jaskini: środ-
kowy paleolit z zabytkami o charakterze mustiresko-lewaluaskim), schyłkowy paleolit, neolit (cykl 
wstęgowy), epoka żelaza, średniowiecze, nowożytność. 

Badania będą kontynuowane w celu pełnego rozczytania stratygrafii stanowiska, w tym relacji 
pomiędzy nawarstwieniami namuliska jaskini i tarasu przed jaskinią.
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Materiały z badań do czasu pełnego opracowania są przechowywane w Państwowym Instytucie 
Geologicznym i Muzeum Ziemi PAN, następnie zostaną przekazane do Muzeum Częstochowskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 54-63; „Ziemia Częstochowska”, t. 
2001, s. 9-15.
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MEZOLIT

Buszów, st. 1, gm. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, AZP 44-8/4 – patrz: neolit

Chabielice, st. 12, gm. Szczerców, woj. łódzkie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpły-
wów rzymskich

CHRAPÓW, st. 17, gm. Dobiegniew, woj. lubuskie, AZP 40-17/124
ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego•	
osadnictwo mezolityczne•	

Badania prowadził prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego) (autor sprawozdania – dr Tomasz Płonka).

Stanowisko nr 17 w Chrapowie położone jest na Pojezierzu Dobiegniewskim, na kulminacji te-
rasy rzeki Mierzęcinki, dopływu Drawy. Badania wykopaliskowe na stanowisku przeprowadzono 
w trakcie dwóch sezonów: latem 1998 i 1999 roku. Założony w 1999 roku wykop 11/99, przylegający 
do poprzedniego od zachodu i od południa, miał powierzchnię 43 m². W czasie prac wykopalisko-
wych odkryto m.in. 23 obiekty nieruchome oraz skład rdzeni krzemiennych. Wśród wspomnianych 
obiektów aż 22 stanowiły ogniska i paleniska, które skupiały się w zachodniej i południowej części 
badanego terenu; z reguły ich średnica wynosiła 0,5-0,6 m, a zachowana głębokość dochodziła do 
około 0,25-0,4 m. W wypełniskach tych obiektów odnotowano ciemną, piaszczystą próchnicę, liczne 
przepalone wyroby krzemienne, węgle drzewne oraz fragmenty spękanych termicznie i opalonych 
krzemieni. Obok jam tego typu w północnej części wykopu I/98 natrafiono na obiekt nr 9 (przebada-
ny częściowo), większy od pozostałych, zawierający bardzo liczne materiały krzemienne, interpre-
towany jako pracownia krzemieniarska. Ponadto w obrębie zespołu ognisk i palenisk natrafiono na 
nieckowate zagłębienie o średnicy około 0,2 m, w którym odkryto 6 wyjątkowo regularnych rdzeni 
wykonanych z krzemienia narzutowego bardzo dobrej jakości. Prawdopodobnie jest to „skład” rdze-
ni, przygotowanych do produkcji narzędzi wymagających surowca o najlepszych parametrach.

W trakcie badań uzyskano 33 281 wyrobów kamiennych wykonanych głównie z miejscowego 
krzemienia narzutowego bałtyckiego, sporadycznie z kwarcytu i piaskowca. Wystąpiły one w nawar-
stwieniach gleby współczesnej oraz w obiektach nieruchomych. Wśród tych wyrobów wyróżniono 
m.in. 210 rdzeni, l łuszczeń, 371 narzędzi, 3 półwytwory zbrojników, 36 rylcowców oraz liczne od-
pady z produkcji krzemieniarskiej: wióry, odłupki, łuski i okruchy. W grupie narzędzi stwierdzono 
187 zbrojników: trójkątów różnych typów, zbrojników z retuszem podstawy, półtylczaków, głównie 
typu Komornica, tylczaków oraz trapezów.

Pozycja wyrobów krzemiennych, ich cechy technologiczno-typologiczne oraz daty radiowęglowe 
pozwoliły na wyróżnienie co najmniej trzech faz zasiedlenia stanowiska: schyłkowopaleolitycznej 
oraz 2 mezolitycznych. Ta pierwsza jest reprezentowana przez 11 wyrobów, które wystąpiły głębiej 
niż zabytki mezolityczne. Obecność wśród nich fragmentu liściaka lyngbijskiego pozwala wiązać te 
nikłe ślady osadnictwa z kulturą Bromme-Segebro.

Osadnictwo mezolityczne na podstawie uzyskanych dat radiowęglowych można lokować w dwóch 
fazach: starszej (około 6600 BP) oraz młodszej (około 6300-6100 BP).

Fazę starszą można łączyć z ludnością kompleksu Duvensee-Komornica, młodsza natomiast pre-
zentuje wyraźne cechy postmaglemoskie. Duża liczba odpadów produkcyjnych oraz obecność w in-
wentarzu narzędzi nakopalnianych świadczą o intensywnej eksploatacji i obróbce surowca w czasie 
zasiedlenia stanowiska w mezolicie.
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DUDKA, st. 1, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 20-75/-
cykl obozowisk kultur z liściakami z paleolitu schyłkowego•	
cmentarzysko z okresu mezolitu i paraneolitu•	
obozowisko kultury komornickiej kręgu maglemorskiego (mezolit)•	
obozowiska kultury Zedmar, pucharów lejkowatych, amfor kulistych, ceramiki sznurowej •	
i niemeńskiej (neolit)

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 22 czerwca do 23 lipca przez 
Witolda Gumińskiego (autor sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, WKZ w Olsztynie. 
Trzynasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 81 m².

Badania prowadzono w dwóch wykopach: nr VI i XII. Wykop VI, o powierzchni 65 m², usytu-
owany na plateau wyspy przy jej południowo-wschodnim brzegu, poszerzono od wschodu, południa 
i zachodu. Odkryto tu i przebadano kolejnych pięć grobów (nr VI-10, -11, -12, -13 i -14), cmentarzy-
ska łowców-zbieraczy z mezolitu i paraneolitu oraz dwanaście jam i liczny materiał ruchomy z obo-
zowisk środkowo- i późnoneolitycznych – głównie kultury amfor kulistych. Grób VI-10 w nieładzie, 
bez czaszki, kości długie, sterczące pionowo tuż obok siebie, wciśnięta pomiędzy nie stopa, dłoń 
i fragment kręgosłupa w układzie anatomicznym. Grób VI-11 w pozycji siedząco-leżącej, skurczonej 
na prawym boku, z czaszką (wtórnie przesuniętą i zmiażdżoną) na południe; wyposażony w prze-
kłuwacz kościany. Grób VI-12 dziecięcy w nieładzie i niekompletny; wyposażenie – ząb sieczny 
jelenia. Grób VI-13 zawierał czterech osobników: siedzący „po turecku” dorosły i tuż przed nim tak 
samo siedzące dziecko, oboje zwróceni na południe. Pozostałe dwa osobniki: dorosły i młodociany 
były w nieładzie; wyposażenie – siekierka rogowa i fragmenty ceramiki kultury Zedmar. Grób VI-
14 to osobnik dorosły siedzący „po turecku”, zwrócony na południowy wschód (czaszka z częścią 
kręgosłupa wtórnie opadnięta do przodu). Pod nim znaleziono dwie inne czaszki i kości następnych 
osobników w nieładzie lub częściowo w układzie anatomicznym, np. stopa przy kolanie głównego 
osobnika. Ten, jak i pozostałe groby zawierały jeszcze: grudki ochry, przepalone kości ludzkie oraz 
ząb lub koso świni/dzika. Wykop XII, o pow. 16 m², usytuowany w strefie litoralnej jeziorzyska przy 
południowo-wschodnim brzegu wyspy, poszerzono od południa. Podobnie jak w poprzednio bada-
nych wykopach torfowych odsłonięto tu pełną sekwencję warstw biogenicznych od schyłkowego 
plejstocenu (Alleröd) po koniec środkowego holocenu (subboreal). Do najciekawszych znalezisk 
należy: kompletna czaszka kormorana (?) wydobyta z gytii allerödskiej, dwa schyłkowopaleolitycz-
ne harpuny kościane z jednym zadziorem (gytia spłaszczona oscylacji Friesland), wczesnomezoli-
tyczny toporek z poroża jelenia (wczesnoborealny żwir z torfem brunatnym), wczesnomezolityczny 
kościany haczyk do wędki ze śladem obwiązania oraz drewniany spławik do wędki (oba z borealnej 
szarobeżowej gytii).

Materiały i dokumentacja przechowywane będą docelowo w Muzeum Okręgowym w Suwał-
kach, czasowo w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

Wyniki badań zostaną opublikowane w pismach: „Archeologia Polski”, „Przegląd Archeologicz-
ny”, „Światowit”.

Badania będą kontynuowane.

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu
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GRZYMALIN, st. 10/55, gm. Miłkowice, woj. dolnośląskie
obozowisko mezolityczne (kultura Duvensee)•	

W październiku 1999 roku na stanowisku Grzymalin 10 przeprowadzono ratownicze badania wy-
kopaliskowe. Realizowane były na zlecenie Generalnego Konserwatora Zabytków – Służby Ochrony 
Zabytków z oddziałem w Legnicy. Wykonawcą badań była firma LITHOS Prace Archeologiczne 
– Jarosław Bronowicki. Pracami w terenie kierował dr Jarosław Bronowicki oraz Mirosław Masojć 
(autor sprawozdania). Opiekę naukową sprawował prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski.

Uzyskany w trakcie ratowniczych badań wykopaliskowych zespół wyrobów krzemiennych po-
chodzi z trzech wykopów (wykop 1/99, 11/99, „ława zabezpieczająca”) oraz z 64 wykopów metro-
wych rozciągniętych na powierzchni całego stanowiska. Łącznie na stanowisku wystąpiło 795 wyro-
bów krzemiennych oraz 19 fragmentów ceramiki. Przebadana powierzchnia wynosi 141 m2.

Na badanym stanowisku stwierdzono postępujące niszczenie w postaci kilku jednoczesnych, 
dzikich wkopów eksploatacyjnych. W trakcie badań zabezpieczono rejony w okolicy już istniejących 
wybierzysk oraz przebadano metodą wykopów metrowych w zasadzie cały teren stanowiska.

Należy stwierdzić, iż przeprowadzone badania, z punktu widzenia ich ratowniczego charakteru, 
doprowadziły do zabezpieczenia całości stanowiska przed jego posuwającym się, stopniowym nisz-
czeniem.

Badania umożliwiły także wydobycie koncentracji (wykop 11/99) o specyficznym inwentarzu, 
należącym prawdopodobnie do mezolitycznej kultury Duvensee. Jak dotąd z terenów Polski znane 
były jedynie dwa zespoły wiązane z tym ugrupowaniem: Mosina 10 (Kobusiewicz M., 1970) oraz 
Węgliny 5 (Bagniewski Z., 1995).

Konieczne są dalsze laboratoryjne badania nad materiałem uzyskanym w trakcie ratowniczych 
badań na stanowisku Grzymalin 10/55.

Jordanowo, st. 12, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/47 – patrz: młodszy okres przedrzym-
ski – okres wpływów rzymskich

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

Kraków-Kurdwanów, st. 11, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/53 – patrz: 
paleolit

Łacha, st. 4, gm. Turośl, woj. podlaskie, AZP 30-73 – patrz: neolit

MORZYSZÓW, st. 3, gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie
ślad osadnictwa z górnego paleolitu•	
obozowisko mezolityczne (bardzki mikroregion osadniczy)•	
ślad osadnictwa z wczesnej epoki żelaza•	

Miejscowość Morzyszów znajduje się w Górach Bardzkich w Sudetach Środkowych. Jej grun-
ty zajmują rozległy meander Nysy Kłodzkiej w centralnej części antecedentnego przełomu tej rzeki 
przez Góry Bardzkie.
 Stanowisko Morzyszów 3 odkryte zostało przez dr. Jarosława Bronowickiego (autor spra-
wozdania) i D. Bobaka, w ramach akcji szacowania „szkód na dobrach kultury” po wielkiej powodzi 
w 1997 roku, prowadzonej przez ówczesną Państwową Służbę Ochrony Zabytków, Oddział Woje-
wódzki w Wałbrzychu.
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W 1999 roku przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe. Przebadano 127 m2 w części sta-
nowiska, gdzie na powierzchni znajdowało się największe skupienie artefaktów kamiennych. W trak-
cie badań okazało się, że pierwotne układy stratygraficzne są zniszczone, a zabytki występują jedynie 
w warstwie ornej. Ogółem pozyskano 756 zabytków ruchomych. Z tej liczby 9 artefaktów datuje się 
na górny paleolit, 11 fragmentów ceramiki, którą znaleziono w niewielkim obiekcie nieruchomym, 
na okres halsztacki (fazy C i D), a pozostałe zabytki na mezolit. Spośród tych ostatnich około po-
łowa wykonana została z miejscowego rogowca, określanego jako „surowiec typu Morzyszów” lub 
tzw. rogowiec bardzki. Zabytki mezolityczne wydatowano na okres borealny, a stanowisko wchodzi 
w skład tzw. bardzkiego mikroregionu osadnictwa mezolitycznego.

Rozumice, st. C, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 103-37 – patrz: paleolit

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

Tanowo, st. 3, gm. Police, woj. zachodniopomorskie, AZP 28-04/3 – patrz: neolit

TARGONIE WIELKIE, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, AZP 36-81/9
stanowiska osadnicze, wydmowe i pracownie krzemieniarskie od mezolitu po średniowiecze•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 17 do 26 sierpnia na obszarze systema-
tycznie niszczonej przez piaśnicę wydmy. Kierowane przez mgr. Witolda Migala (Państwowe Mu-
zeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez Podlaski WKZ. Drugi sezon badań. Prze-
badano powierzchnię 460 m².

Badania skoncentrowano we wschodniej, niezniszczonej części wydmy. Obszar wykopu I z 1998 
roku poszerzono ku wschodowi o dalsze 83 m², na południowo-wschodnim skraju stanowiska, gdzie 
wydma ulegała naturalnej erozji, wytyczono wykop II o powierzchni 63 m², a w północno-zachodniej 
części stanowiska otwarto sondażowy wykop o powierzchni 64 m². W wykopach tych natrafiono na 
3 obiekty różnoczasowe oraz liczne zabytki krzemienne i ceramiczne występujące w większości na 
wtórnym złożu. Do grupy zabytków występujących in situ należy zaliczyć krzemienie pozyskane 
z wypełniska obiektu nr 3, które zdają się tworzyć homogeniczny zespół mezolityczny. Późniejsze 
materiały krzemienne i ceramiczne można łączyć z osadnictwem ludności kultur niemeńskiej, trzci-
nieckiej i łużyckiej oraz z osadnictwem średniowiecznym.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Oddziale Podlaskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Łomży.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach z badań terenowych z sezonu 1998, 
1999”.

Zachowany obszar stanowiska został całkowicie przebadany, nie ma zatem potrzeby dalszej kon-
tynuacji badań.

Wąsowo, st. 29, gm. Muślin, woj. wielkopolskie, AZP 53-21/69 – patrz: wczesne średniowiecze
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Błękwit, st. 9, gm. Złotów, woj. wielkopolskie, AZP 33-29/135 – patrz: wczesna epoka żelaza

BUDY LUCIEŃSKIE, st. 9, gm. Gostynin, woj. mazowieckie, AZP 51-51/6
obozowisko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od czerwca do lipca 1999 
roku, pod kierownictwem dr Małgorzaty Rybickiej (Zespół ds. Badań Pojezierza Gostynińskiego 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi). Finansowane przez Fundację Badań 
Archeologicznych im. Prof. Konrada Jażdżewskiego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie. Przebadano powierzchnię 436 m2.

Stanowisko usytuowane jest w obrębie niecki Jeziora Lucieńskiego, na jej stoku lub krawędzi 
niewielkiego cieku uchodzącego do tego jeziora.

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto obozowisko kultury pucharów lejkowatych. Rejon 
Jeziora Lucieńskiego stanowił zapewne zaplecze gospodarcze osad kultury pucharów lejkowatych 
funkcjonujących na południe (otoczenie Huty Nowej) lub na zachodzie (otoczenie Kluska Białego) 
od Jeziora Lucieńskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w pracy M. Rybickiej, Obozowiska kultury pucharów 
lejkowatych w Budach Lucieńskich na stanowiskach 1 i 9, pow. Gostynin, woj. mazowieckie, „Prace 
i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna nr 42/2004, 
s. 109-122.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.

BUSZÓW, st. 1, gm. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, AZP 44-8/4
obozowisko mezolityczne•	
obozowisko kultury amfor kulistych (neolit)•	
obozowisko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 1 września do 10 października 
przez mgr. Tomasza Kendelewicza (Uniwersytet Wrocławski). Finansowane przez LWKZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 136 m².

Badania podjęto w celu wstępnego rozpoznania zasięgu stanowiska (wykonano 17 sondaży na 
całym terenie), określenia charakteru pod względem funkcji, chronologii i przynależności kulturowej 
oraz określenia stanu zachowania niszczonych obiektów.

Założono 3 wykopy o powierzchni: 64, 25 i 20 m² oraz 17 sondaży – 1 m² każdy. Odkryto łącznie 
14 obiektów, w tym 1 półziemiankę kultury pucharów lejkowatych oraz 5 pozostałości po paleniskach, 
pozostałe nie zostały jednoznacznie sklasyfikowane.

Wyodrębniono 3 fazy osadnicze występujące na stanowisku:
1. mezolityczne społeczności łowiecko-zbierackie reprezentowane przez materiał krzemienny: 

zbrojniki, ciosak, rdzeń wiórkowy, trapez i półsurowiec (wykopy II i III);
2. osadnictwo neolityczne kultury amfor kulistych (wykopy I i II);
3. osadnictwo neolityczne kultury pucharów lejkowatych (wykopy I i II).
Badania ratownicze stanowiska zostały podjęte z uwagi na wystąpienie zagrożenia niszczeniem 

przez nielegalny pobór piasku. Łącznie uzyskano około 900 artefaktów krzemiennych i 77 fragmentów 
ceramiki.
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W związku z nielicznymi badaniami stanowisk mezolitycznych i neolitycznych na terenie 
Równiny Gorzowskiej efekty rozpoznania na stanowisku nr 1 w Buszowie wnoszą istotne źródła 
i informacje na temat schyłkowych społeczności łowiecko-zbierackich okresu subborealnego oraz 
osadnictwa neolitycznego.

Materiały i dokumentacja po opracowaniu wyników przechowywane są w Muzeum 
w Gorzowie.

Badania będą kontynuowane.

Chabielice, st. 12, gm. Szczerców, woj. łódzkie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

CHŁOPICE, st. 11, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 105-83/28
osada z okresu neolitu, wczesnej epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 19 do 24 października przez 
Beatę Rokitowską (WKZ Przemyśl). Finansowane przez Zakład Telekomunikacji S.A. w Przemyślu. 
Przebadano powierzchnię 122 m².

Stanowisko zlokalizowano w 1986 roku w czasie badań prowadzonych przez S. Kadrowa 
w ramach programu AZP.

Podczas badań ratowniczych przeprowadzonych w 1999 r. na stanowisku odkryto siedem obiektów 
archeologicznych, z których dwa (największe o średnicy od około 150 do 200 cm) zawierały materiał 
zabytkowy: niewielką ilość mało charakterystycznej ceramiki i trzy wyroby krzemienne, datowany 
wstępnie na neolit – wczesną epokę brązu.

Pozostałe odkryte obiekty nie zawierały materiału archeologicznego, jednak cechy ogólne (kształt, 
barwa, wielkość, charakter wypełniska) sugerują, że jest to przypuszczalnie część zwartego zespołu 
osadniczego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.

Chocicza Wielka, st. 1, gm. Września, woj. wielkopolskie, AZP 54-33/27 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Chodakówka, st. 3, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-79/163 – patrz: wczesne 
średniowiecze

CIESZYN, st. 14, gm. loco, woj. śląskie, A2P 109-44/18
osada kultury lendzielskiej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)•	

Ratowniczo-sondażowe badania archeologiczne prowadził mgr Bogusław Chorąży (Muzeum 
Okręgowe w Bielsku-Białej). Finansowało je Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej i Urząd Miasta 
w Cieszynie. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko odkryto w czerwcu 1999 roku w trakcie badań powierzchniowych, prowadzonych 
przez Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej w ramach programu weryfikacji 
badań AZP strefy górskiej i podgórskiej.

Usytuowane jest na terenie Krasnej, dzielnicy Cieszyna, w zachodniej partii cypla terenowego 
zlokalizowanego w widłach potoków Bielowiec i Krośnianka. Cypel budują w przeważającej 
mierze formacje łupków cieszyńskich, jedynie w miejscu usytuowania stanowiska jego górną 
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partię pokrywają znacznej miąższości żwirzaste i piaszczyste osady fluwioglacjalne zlodowacenia 
południowopolskiego.

Otwarto dwa wykopy. Pierwszy z nich (1/99) o wymiarach 46 x 4 m usytuowano w obrębie 
zniszczonego powierzchniowo pasa przyległego od północy do eksploatowanej piaskowni w południowej 
partii cypla. Drugi wykop (2/99) o charakterze sondażowym i wymiarach 5 x 5 m otwarto w nienaruszonej 
partii cypla na północ od wykopu 1/99. Łącznie przebadano powierzchnię 209 m².

W trakcie badań stwierdzono obecność warstwy kulturowej oraz odkryto 7 obiektów osadowych. 
Zarejestrowana warstwa kulturowa w postaci jasnobrunatnej gliny była słabo czytelna i miała 
miąższość od 10 do 30 cm. Zawierała fragmenty ceramiki prehistorycznej oraz wyroby kamienne. 
Zarejestrowane obiekty osadowe stanowią w przeważającej mierze jamy zasobowe w rzucie poziomym 
owalne i nieckowate w profilu oraz koliste jamy posłupowe. Tylko w jednym przypadku w odkrytym 
obiekcie można dopatrywać się pozostałości owalnej półziemianki o wymiarach 3 x 2,1 m ze śladami 
dołów posłupowych konstrukcji naziemnej.

Pozyskany materiał zabytkowy pozwala na wyróżnienie dwóch faz zasiedlenia prehistorycznego 
stanowiska. Pierwszą fazę osadniczą należy łączyć z późną fazą kultury lendzielskiej. Materiały tej fazy 
wystąpiły w warstwie kulturowej (bez wyraźnej stratyfikacji) oraz w 2 obiektach osadowych. Druga 
faza zasiedlenia stanowiska przypada na okres funkcjonowania kultury łużyckiej, najprawdopodobniej 
okres wczesnej epoki żelaza. Materiały odpowiadające chronologicznie tej fazie wystąpiły w warstwie 
kulturowej oraz 2 obiektach osadowych. 

Materiał zabytkowy złożono w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, dokumentację 
badawczą przekazano do archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków 
w Katowicach (Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej).

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, 2002, s. 95-106.

Ze względu na dużą wartość poznawczą stanowiska badania będą kontynuowane.

Cieśle, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72 – patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

DANISZEW, st. 14 (401 na autostradzie A2), gm. Kościelec, woj. wielkopolskie, AZP 58-43/75
osada – obozowisko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Badania archeologiczne zostały przeprowadzone przez Centrum Badań Archeologicznych przy 
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działającej na zlecenie inwestora 
przedsięwzięcia – Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, z siedzibą w Warszawie. Nadzór 
merytoryczny nad pracami sprawował Ośrodek Archeologicznych Badań Ratowniczych przy 
Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Stanowisko Daniszew 14 położone jest na terenie stoku rozległego wzgórza. Miejsce lokalizacji 
terenu badań jest eksponowane w kierunku zachodnim. Zostało ono zarejestrowane dopiero w trakcie 
weryfikacyjnych badań powierzchniowych, prowadzonych na trasie projektowanej autostrady, 
i wytypowane do badań ratowniczych.

Prace na stanowisku prowadzono w okresie od l października do 27 listopada 1999. Kierował 
nimi Marek Polcyn – autor sprawozdania. Planowana trasa przebiegu autostrady całą szerokością 
wraz z liniami rozgraniczenia przechodzi przez środek stanowiska. Jego rozmiary ustalono w drodze 
badań powierzchniowych na ok. 150 arów. W ich trakcie granice stanowiska wytyczono jedynie 
w przybliżeniu (stanowisko bez ustalonych granic zasięgu). Od zachodu jest ono ograniczone drogą 
nr 470 wiodącą z Kościelca do Kalisza.
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Podczas badań archeologicznych odsłonięto powierzchnię 253 arów. Eksplorowano obszar 
pełnej szerokości pomiędzy liniami rozgraniczenia autostrady na długości 240 m. Teren objęty 
wykopaliskami znajduje się na polu uprawnym. Warstwę gleby ornej usunięto za pomocą spychaczy. 
W trakcie badań na stanowisku zarejestrowano prostą sytuację stratygraficzną: pod warstwą orną 
(humus) zalegał piaszczysty calec bądź pokład gliny morenowej, w który wgłębiały się archeologiczne 
obiekty nieruchome.

Ogółem na stanowisku zarejestrowano 169 obiektów nieruchomych, z których większość 
pozbawiona była artefaktów kulturowych. Materiał archeologiczny zanotowano jedynie w 12 
obiektach. Wstępna analiza zanotowanych fragmentów ceramiki pozwala przypisać większość 
znalezisk kulturze pucharów lejkowatych. W jednym obiekcie znaleziono fragment skorupy 
nowożytnej. Łącznie zebrano 47 fragmentów ceramiki i jeden krzemień.

Rozmieszczenie obiektów archeologicznych wskazuje na co najmniej dwa skupiska osadnicze. 
Pierwsze z nich koncentruje się w północno-wschodniej części stanowiska. Liczba obiektów 
zarejestrowanych na jednym arze sięga pięciu (brak znalezisk archeologicznych). Drugie z nich 
umiejscowione jest w centralnej części stanowiska i natrafiono w nim na obiekty zawierające materiał 
kulturowy. Koncentracja obiektów na l ar jest tutaj mniejsza i nie przekracza czterech. Na wschód 
od wymienionych skupisk, posuwając się pod górę, występują pojedyncze obiekty, pozbawione 
zawartości kulturowej. W tej części natrafiono na obiekt nr 167 zlokalizowany na arze 57c – jest 
on jednym z bardziej interesujących odkryć na stanowisku. Ma kształt koła o średnicy 2,5 m oraz 
intensywnie czarne wypełnisko. Przez obiekt przeprowadzono linię cięcia, odsłaniając jego profil. 
Miąższość obiektu w najgłębszym miejscu wynosiła ok. 180 cm. W eksplorowanym wypełnisku nie 
natrafiono na materiał archeologiczny. W spągu znajdowało się skupisko kamieni. Funkcji obiektu 
można jedynie domniemywać. Biorąc pod uwagę, iż znajdował się on w części stanowiska o podłożu 
gliniastym, można założyć, że było to miejsce czerpania tego surowca. Określenie chronologii obiektu 
nie jest możliwe. Usytuowanie stanowiska na zboczu wzniesienia oraz intensywna działalność 
agrotechniczna nie pozostała bez wpływu na stan zachowania wielu obiektów archeologicznych. 
Niemal 50% stanowiska leży na nieprzepuszczalnym podłożu, które tworzą pokłady gliny zwałowej. 
Tego typu sytuacja geologiczna szczególnie sprzyja zjawiskom stokowym – zanotowano szereg 
obiektów, których profile mogą świadczyć o niszczącej sile denudacji i głębokiej orki.

Odrębną kategorią obiektów nieruchomych zanotowanych na stanowisku Daniszew 14 były 
paleniska. Charakteryzowały się one interesującą kolorystyką wypełnisk, które tworzyły pasma 
intensywnie czarnego substratu mineralno-organicznego w otoczeniu żółtawopomarańczowego piasku 
drobnoziarnistego. Charakterystyczne przebarwienia wypełnisk mogą wskazywać na szczególny, 
konkretny cel wykorzystania palenisk.

Dokładne informacje chronologiczno-kulturowe, wraz z analizą funkcji stanowiska, zawierać 
będzie szczegółowe opracowanie materiałów, jakie zostanie wykonane w terminie późniejszym. 
W chwili obecnej można jedynie stwierdzić, że teren ten był intensywnie zasiedlony w pradziejach.

Dudka, st. 1, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 20-75/-  – patrz: mezolit

DYLĄGÓWKA, st. 19, gm. Hyżne, woj. podkarpackie, AZP 106-78/22
kopiec (kurhan) kultury ceramiki sznurowej z okresu późnego neolitu•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 11 do 21 października 
przez Barbarę Bargiel (Archeo-Baj s.c. w Lublinie, Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie). Pierwszy sezon badań. Finansowane przez WKZ. Przebadano powierzchnię 
45 m².
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Kopiec położony na kulminacji wododziału Sanu i Wisłoka, zniszczony przez liczne wkopy. 
Rozpoznano około ½ nasypu oraz fragment przestrzeni wokółkurhanowej. Pod nasypem stwierdzono 
istnienie charakterystycznego kolistego rowka wokółkurhanowego. W obrębie przestrzeni zamkniętej 
rowkiem na pierwotnym poziomie gruntu znaleziono 3 grociki strzał z krzemienia wołyńskiego, 
skrobacz, wiór i odłupki z tego samego surowca. Nie natrafiono na pochówek bądź pozostałości jamy 
grobowej (być może znajdują się w części nieprzebadanej lub zostały zniszczone przez późniejsze 
wkopy).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Zabytki po zakończeniu badań i opracowaniu zostaną przekazane do 
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w ”Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego”.

Badania będą kontynuowane.

DZIERŻYSŁAWICE, st. 10, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/18
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada celtycka (okres lateński)•	

Informację o stanowisku przekazał jesienią 1992 roku rolnik z Dzierżysławic, który podczas 
orki odkrywał fragmenty naczyń glinianych. W 1993 roku stanowisko zweryfikowali pracownicy 
służby konserwatorskiej w Opolu. Badania weryfikacyjne AZP w 1994 roku potwierdziły niszczenie 
stanowiska głęboką orką. Dlatego wykonano ratownicze badania wykopaliskowe. Sezon w 1999 
roku był trzecim z kolei, w którym prowadzono ratownicze badania wykopaliskowe. Całość prac 
była finansowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Pracami w terenie kierował Marek 
Bednarek (autor sprawozdania).

Wykonane prace miały na celu zbadanie tych partii stanowiska, gdzie wcześniej w wykopach 
sondażowych (1997 r.) stwierdzono występowanie obiektów zabudowy oraz zaleganie bardzo bogatej 
w zabytki warstwy kulturowej. Wykonano dwa wykopy o łącznej powierzchni 145 m². W wykopie 
pierwszym odsłonięto i przebadano 6 obiektów i 12 jam posłupowych, natomiast w drugim 2 
obiekty i 4 jamy posłupowe. Do ciekawszych odkryć należy obiekt w postaci wyraźnego skupiska 
dużych ułamków polepy, między którą wystąpiły fragmenty ceramiki lateńskiej oraz fragmenty 
żarna rotacyjnego. Ślady na polepie wskazują, że w miejscu tym znajdował się naziemny obiekt 
o plecionkowej konstrukcji ścian. Innym ciekawym znaleziskiem był kolisty obiekt o płaskim dnie 
i lekko rozchylonych na zewnątrz ściankach bocznych. W stropie obiektu oraz w spągu warstwy 
ornej wystąpiło, odwrócone dnem do góry, całe naczynie – amforka oraz skupisko fragmentów 
naczynia zasobowego. Materiał ceramiczny z tego obiektu należy w całości do kultury pucharów 
lejkowatych.

W wykonanych wykopach, podobnie jak w latach ubiegłych, stwierdzono występowanie poziomu 
warstwy kulturowej bezpośrednio pod warstwą orną, datowanego na okres lateński. Ulega on ciągłemu 
niszczeniu w czasie orki. Poziom związany z osadnictwem neolitycznym jest lepiej zachowany, gdyż 
jest głębiej położony.

Zabytki zostaną przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. 35, 

1999.
Badania nie będą kontynuowane.
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GĄSAWA, st. 6, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 45-35/68
osada grupy brzesko-kujawskiej cyklu lendzielsko-polgarskiego z okresu neolitu•	
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)•	
osada produkcyjna kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone od 3 sierpnia do 3 września przez mgr Annę 
Grossman (autorka sprawozdania). Badania finansowane ze środków GKZ oraz Państwowego 
Muzeum Archeologicznego O/Biskupin. Czwarty sezon badań.

Badania miały na celu określenie zasięgu osadnictwa z poszczególnych faz zasiedlenia wzniesienia. 
Otworzono siedem wykopów o łącznej powierzchni 331,25 m², na których ujawniono prawdopodobne 
pozostałości warstwy kulturowej z okresu wpływów rzymskich, 47 obiektów osadniczych o różnej 
chronologii i różnym przeznaczeniu oraz fragmenty rowów fundamentowych tzw. długiego domu 
neolitycznej grupy brzesko-kujawskiej.

Określono zwarty zasięg osadnictwa neolitycznego we wschodniej części stanowiska (wykopy I/99 
i IV/99). Obecnie stok w tej partii wzniesienia jest dość łagodny, gdyż został znacznie zniwelowany 
w trakcie intensywnej uprawy roli, jednak pierwotnie opadał bardziej stromo w kierunku jeziora, co 
znacznie ograniczało możliwości użytkowania tej części wzniesienia.

Wykopy wyznaczone w południowej części stanowiska (II/99, III/99 i V/99) ujawniły 
prawdopodobne pozostałości warstwy kulturowej z okresu wpływów rzymskich i kilkadziesiąt 
obiektów osadniczych z tego okresu o różnych funkcjach, m.in. pozostałości dwóch półziemianek. 
W wypełniskach tych obiektów znaleziono ponad tysiąc fragmentów ceramiki, głównie tzw. 
naczyń kuchennych – garnków i naczyń szerokootworowych o dużych rozmiarach, grubych 
ściankach i niezbyt starannie opracowanych powierzchniach. Ponadto znaleziono krzemienie, 
pojedyncze narzędzia z kości i żelaza oraz znaczne ilości fragmentów kości zwierzęcych (odpady 
pokonsumpcyjne). Jeden z tych obiektów (ob. 320) prawdopodobnie różnił się konstrukcją części 
naziemnej od dotychczas odsłoniętych obiektów tego typu. Wskazuje na to znalezienie zaledwie 
trzydziestu niewielkich fragmentów polepy glinianej, podczas gdy w wypełniskach innych obiektów 
mieszkalnych znajdowano je w ogromnych ilościach (do kilkudziesięciu kilogramów). Pozostałe 
obiekty ujawnione w tej części stanowiska miały różne funkcje gospodarcze i produkcyjne, jednak 
większość z nich była trudna do określenia (jamy zasobowe? śmietniskowe?). Między innymi 
odsłonięto tu pozostałości dymarki (ob. 314). Prawdopodobnie została ona źle zbudowana, na co 
wskazują fragmenty glinianych cegieł z podstawy ścianki pieca dymarkowego, przepalonych 
niemalże na wylot. Dość dobrze zachowane zarysy innego obiektu (ob. 321) pozwoliły odtworzyć 
jego konstrukcję. Było to czworokątne zagłębienie, o głębokości ponad 70 cm od obecnego poziomu 
powierzchni ziemi, o ściankach umocnionych prawdopodobnie deskami dodatkowo okołkowanymi, 
co tworzyło skrzynię służącą być może do przechowywania produktów lub surowców.

W południowo-wschodniej części wzniesienia (w. VI/99), w pobliżu jeziora, odsłonięto 
znajdujące się obok siebie dwa obiekty mieszkalne. Jeden z nich (ob. 337) był pozostałością 
lekkiej konstrukcji naziemnej, prawdopodobnie szałasu o ściankach opartych o ziemię, dodatkowo 
wzmacnianych (obciążonych) kamieniami. W wypełnisku o niewielkiej miąższości znaleziono 
kilkanaście fragmentów dużego naczynia neolitycznego (kultury amfor kulistych) oraz wielościenny 
kamień ze śladami obróbki (rozcieracz?). W wypełnisku znajdującego się obok neolitycznego szałasu 
drugiego obiektu mieszkalnego, półziemianki z okresu wpływów rzymskich (ob. 336), znaleziono 
– podobnie jak w innych obiektach tego typu – znaczne ilości fragmentów ceramiki, jednak wśród 
nich znajdowało się dużo więcej fragmentów naczyń cienkościennych i bogato ornamentowanych. 
Ponadto ujawniono fragmenty kości zwierzęcych (pokonsumpcyjne), polepy glinianej oraz fragment 
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szpili brązowej, sierpa brązowego, przęślik gliniany i fragment odłupanego kamienia w kształcie 
płaskiej niecki ze śladami użytkowania (ścierania).

W części centralnej (w. VII/99) odsłonięto liczne dołki posłupowe będące pozostałościami 
większych konstrukcji naziemnych, kilka niewielkich jam o niewiadomym przeznaczeniu oraz 
fragmenty rowów fundamentowych dwóch bocznych ścianek tzw. długiego domu, trzeciego takiego 
obiektu neolitycznego na badanym stanowisku. Brak czasu oraz funduszy nie pozwolił na odsłonięcie 
jego pełnego zarysu, co planowane jest w następnym sezonie wykopaliskowym. Również w tej części 
stanowiska, nieco bardziej na zachód (w. V/99), odsłonięto jedyny w tym sezonie jednoznacznie 
określony obiekt osadniczy kultury łużyckiej. Była to okrągła w zarysie jama o trapezowatym 
przekroju poprzecznym (takie kształty miały pierwsze jamy kultury łużyckiej odkryte na szczycie 
wzniesienia, w trakcie nadzorów w 1995 roku). W wypełnisku znaleziono kilkadziesiąt fragmentów 
ceramiki, krzemienie, fragmenty kości zwierzęcych oraz dwa okrągłe rozcieracze kamienne.

Badania w 1999 roku pozwoliły na dalsze rozpoznanie sytuacji osadniczej na stanowisku, jednak 
nie wyjaśniły wszystkich wątpliwości. Konieczne jest kontynuowanie badań w jak najbliższym 
czasie, gdyż intensywne prace polowe coraz bardziej zagrażają zniszczeniem jeszcze istniejących 
obiektów – duża ich część zachowana była tylko w partiach przydennych, zaledwie od kilku do 
kilkunastu centymetrów miąższości.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie i w Muzeum w Biskupinie. 

Wyniki badań opublikowane zostaną w „Wiadomościach Archeologicznych”.

GŁOGÓW – Górka, st. 4, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 68-20/115
Ratownicze badania archeologiczne na terenie budowy południowej obwodnicy Głogowa zostały 

przeprowadzone w 1999 roku przez firmę „AKME” Zd. Wiśniewski przy współpracy terenowej 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Prace badawcze z ramienia „AKME” były 
nadzorowane przez dr. Aleksandra Limisiewicza, natomiast kierował nimi w imieniu wymienionego 
wyżej muzeum mgr Zenon Hendel. Ponadto w badaniach, zarówno na etapie terenowym jak 
i kameralnym, wzięli również udział mgr K. Czapla, mgr A. Dobrowolski, mgr W. Pogorzelski, mgr 
L. Lenarczyk oraz student Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego A. Hajzler. 

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

Grabek, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56 – patrz: wczesna epoka żelaza

GRZYBÓW, st. 23, gm. Słubice, woj. mazowieckie, AZP 54-56/36
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada lub obozowisko z wczesnej epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 do 27 sierpnia pod kierownictwem 
mgr. Krzysztofa Gowina (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez 
Mazowiecki WKZ – Delegatura w Płocku. Przebadano powierzchnię około 400 m2.

Stanowisko położone jest na piaszczystej terasie nadzalewowej doliny Wisły. W odległości 
około 100 m na północny wschód od stanowiska rozpoczyna się terasa zalewowa, a około 400 m 
pozostałości starorzecza. Z uwagi na subpowierzchniowy charakter stanowiska piaskowego jego 
eksplorację prowadzono warstwami mechanicznymi z zaznaczaniem rozrzutu materiałów w ramach 
warstw na planach w skali 1:20. Materiał zabytkowy najliczniej występował w warstwie I. Zabytki 
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zarejestrowano także w warstwie II, a w odcinku 13 również w warstwie III. Odkryto 4 obiekty 
w postaci płytkich jam nieckowatych. W trakcie badań pozyskano ponad 3100 fragmentów ceramiki 
kultury pucharów lejkowatych, około 240 fragmentów ceramiki z wczesnej epoki brązu i zbiór około 
180 krzemieni. Przeprowadzona planigrafia wykazała, że materiał ceramiczny występuje w postaci 
skupień. Wśród zabytków krzemiennych łączonych z kulturą pucharów lejkowatych dominują 
wykonane z krzemienia czekoladowego. Stwierdzono także zabytki krzemienne z wczesnej epoki 
brązu, w tym interesujące ostrze lub nóż z krzemienia wołyńskiego. Zbiór zabytków ze stanowiska 
uzupełniają nieliczne fragmenty polepy.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.

Gustorzyn, st. 9, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-46 – patrz: młodszy 
okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Henryków, st. 15, gm. Ziębice, woj. dolnośląskie, AZP 90-28/107 – patrz: paleolit

Hrubieszów, st. 24, gm. miejska loco, woj. lubelskie, AZP 86-94/212 – patrz: nowożytność

HUTA NOWA, st. l, pow. Gostynin, woj. mazowieckie, AZP 51-51/14
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit – faza wiórecka)•	

Sondażowe badania ratownicze, przeprowadzone przez dr Małgorzatę Rybicką (Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansował WKZ w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 
Otworzono wykop w środkowej części wyniesienia o powierzchni 525 m².

Stanowisko l w Hucie Nowej zostało zlokalizowane w czasie badań powierzchniowych 
przeprowadzonych w roku 1987 przez mgr. Jacka Wysockiego. Zebrano wówczas z powierzchni 14 
fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych. W czasie prac weryfikacyjnych wykonanych 
w roku 1998 stwierdzono znaczne zniszczenie stanowiska. 

Stanowisko znajduje się na północnym brzegu jeziora Gąściąż. Zajmuje ono duże, wypłaszczone 
wyniesienie. Podłoże glebowe w tym rejonie stanowi piasek. Materiał w czasie badań w 1999 roku 
zbierano w ramach odcinków o wymiarach 5 x 5m². Wykonywano planigrafię zabytków z warstw 
mechanicznych o grubości 10 cm znajdujących się pod poziomem „ornym”. W sumie odkryto 
ponad 6000 ułamków naczyń kultury pucharów lejkowatych oraz ponad 350 krzemieni. W zbiorze 
krzemieni dominują surowce importowane; czekoladowy i wołyński. Kilka procent stanowi krzemień 
świeciechowski. Ponadto wykorzystywano miejscowy krzemień bałtycki. W zbiorze ceramiki 
dominują naczynia w typie zasobowym, często o średnicach wylewu przekraczających 30 cm. Ponadto 
odkryto puchary typu B, misy i naczynia w typie waz nawiązujących do form z grupy południowej tej 
kultury. W zbiorze z tego wykopu liczba flasz z kryzą i amfor była nieznaczna. Naczynia zdobiono 
głównie elementami wykonanymi w technice odciskania (palcem, różnymi odmianami słupka). Tego 
typu ornamentykę stwierdzono głównie w strefach podkrawędnych naczyń. Nie wyróżniono zdobień 
wykonanych różnymi odmianami sznura. W strefie brzuścowej kilku form stwierdzono „drabinkę”. 
Tylko dwie formy ozdobiono w strefie podkrawędnej wewnętrznej naczyń. Analogie do zdobnictwa 
z tego stanowiska można znaleźć w Opatowicach, st. l. Można wstępnie sądzić, że chronologia 
osady z Huty Nowej, st. l, odnosi się do klasycznej fazy wióreckiej kultury pucharów lejkowatych. 
W wyniku tych badań odkryto również 12 obiektów osadowych, głównie typu nieckowatego; jedną 
jamę trapezowatą i jedną prostokątną. Jest to jedno z nielicznych stanowisk kultury pucharów 
lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim (obok Kluska Białego, st. 7, i Annopola, st. 1), gdzie 
w wypełniskach obiektów wyróżniono liczne zbiory zabytków. Pobrano szereg prób do datowania 
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14C oraz próbkę gliny z jamy nieckowatej. Powyższy obiekt należy do najciekawszych odkryć 
w Hucie Nowej, st. l. Wypełnisko dużej nieckowatej formy stanowiła glina, najprawdopodobniej 
przyniesiona z okolicy. Aby określić, czy służyła do wyrobu naczyń, zostaną przeprowadzone analizy 
porównawcze zawartości pierwiastków śladowych w niej i naczyniach. Podsumowując, stanowisko 
kultury pucharów lejkowatych w Hucie Nowej jest obecnie jednym z ciekawszych stanowisk tej 
kultury w otoczeniu Kujaw. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania należy kontynuować.

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Jordanowo, st. 12, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/47 – patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

Kadłubiec, st. 5, gm. Leśnica, woj. opolskie, AZP 94-39/64 – patrz: późne średniowiecze

KARMANOWICE, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/149
cmentarzysko i wielofazowa osada kultury pucharów lejkowatych (3100-2500 p.n.e.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 1 do 17 sierpnia, przez dr 
Jolantę Nogaj-Chachaj (autorka sprawozdania, Katedra Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-
Skłodowskiej). Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. 
Trzynasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 70 m².

W trakcie prac odkryto kolejny fragment warstwy kulturowej kultury pucharów lejkowatych 
(z fazy młodszej osady), warstwę deluwium o miąższości około 15 cm, zawierającą bardzo liczne 
fragmenty ceramiki i narzędzi kultury pucharów lejkowatych, pochodzące ze zniszczonej partii osady. 
Nie udało się ustalić północnej granicy stanowiska – z pewnością jest ona położona około 75-120 
m dalej na północ, niż dotychczas sądzono. Pod warstwą deluwium natrafiono na dołki posłupowe 
obiektów starszej fazy kultury pucharów lejkowatych na tym stanowisku.

W części południowej stanowiska obserwacje powierzchniowe wskazują na istnienie jeszcze 
kilku grobów kultury pucharów lejkowatych.

Materiał zabytkowy znajduje się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. V, 
„Sprawozdaniach Archeologicznych”, „Przeglądzie Archeologicznym”.

Badania będą kontynuowane.

KARWIANY-KOMOROWICE, st. 12, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 81-28/102
neolityczny (?) pochówek bydlęcy•	

Badania prowadził dr Leszek Żygadło pod merytorycznym kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława 
Gedigi (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław). Pracami w terenie kierował mgr 
Eryk Wodejko. Prace finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Stanowisko zostało odkryte 26 marca 1999 roku przez mgr. Edwarda Drużyłowskiego podczas 
obserwacji archeologicznych w trakcie robót ziemnych towarzyszących budowie odstojnika na 
kilometrze 157+100 budowanej autostrady A-4.

Odkryto neolityczny (?) pochówek bydlęcy, który znajdował się w niewielkiej jamie o zachowanych 
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wymiarach około 0,55 x 0,50 m (obiekt częściowo zniszczony przez ciężki sprzęt). Jej wypełnisko 
stanowiła ciemnobrunatna próchnica przemieszana z ochrą barwy ceglastej. Z jamy wyeksplorowano 
136 kości szkieletu bydlęcego. W związku z tym odkryciem przystąpiono na wyznaczonym terenie 
do ratowniczych badań wykopaliskowych. Przebadano powierzchnię 6 arów. Nie odkryto kolejnych 
obiektów. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we 
Wrocławiu, i są w trakcie opracowania.

Nie planuje się prowadzenia dalszych badań.

KICHARY NOWE, st. 2, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/18
osada grupy samborzecko-opatowskiej (neolit) •	
osada kultur ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
cmentarzysko kultur pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
cmentarzysko grupy sandomiersko-krakowskiej ceramiki sznurowej (neolit)•	
cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury trzcinieckiej (starsza epoka brązu)•	

Ratownicze badania prowadziła Hanna Kowalewska-Marszałek. Finansował Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie i Urząd Gminy w Dwikozach. Trzynasty sezon badań. Badaniami 
objęto powierzchnię 204 m2.

Celem badań było dokończenie eksploracji obiektów rozpoznanych częściowo w latach ubiegłych, 
odsłonięcie i przebadanie dalszych partii cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej i kultury 
mierzanowickiej, w tym określenie jego zasięgu od strony południowej i zachodniej.

Wyeksplorowano w całości 3 groby. Pierwszy to grób niszowy kultury ceramiki sznurowej 
(jednostka stratygraficzna 188) w wyposażeniu zawierający 2 naczynia, 2 siekiery krzemienne, 
miedziany naszyjnik, 2 zausznice ze złotego drutu, kołczan z krzemiennymi grocikami strzał, 
drobne narzędzia i półsurowiec krzemienny oraz kościane szydło. Dwa pozostałe to groby kultury 
mierzanowickiej (jedn. stratyg. 196 i 197). Pierwszy z nich posiadał wyposażenie w postaci 
naczynia, kościanej szpili i szydła oraz paciorków z muszli, z których część pierwotnie była naszyta 
prawdopodobnie na tkaninę w formie aplikacji, część stanowiła kolię. Drugi grób pozbawiony 
był wyposażenia. Ponadto rozpoczęto eksplorację dwóch obiektów osadowych (półziemianek) 
kultury lendzielskiej (jedn. stratyg. 184) i kultury trzcinieckiej (jedn. stratyg. 168), w wypełniskach 
zawierających bogaty inwentarz zabytków ruchomych. Zarejestrowano także (bez eksplorowania) 
pozostałości kolejnych grobów, zapewne kultury mierzanowickiej, i obiektów osadowych.

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

Badania będą kontynuowane.

KIETLICE, st. 14, gm. Głubczyce, woj. opolskie, AZP 98-36/72
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez Mirosława 
Furmanka (autor sprawozdania) i Artura Rapińskiego. Finansowane przez WKZ w Opolu. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 306 m².

Celem badań było wstępne rozpoznanie zasięgu stanowiska, określenie jego charakteru pod 
względem funkcji oraz chronologii i przynależności kulturowej, jak również określenie stanu 
zachowania niszczonych reliktów osadnictwa.
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W trakcie badań założono 7 wykopów badawczych. Wykopy I-III/99 założono w miejscu 
występowania największej ilości materiału powierzchniowego. W ich obrębie nie odkryto żadnych 
trwałych pozostałości osadniczych. Nieliczny materiał zabytkowy wystąpił tu w warstwie ornej.

Kolejne wykopy miały za zadanie rozpoznanie części osady znajdującej się w pobliżu kulminacji 
wzgórza. W obrębie wykopów IV-V/99 nie znaleziono nieruchomych obiektów archeologicznych. 
Wystąpiły tu tylko pojedyncze wyroby krzemienne zalegające w warstwie ornej.

W dalszych wykopach: VI/99 i VII/99 zarejestrowano pozostałości obiektów nieruchomych 
składających się na pierwotną architekturę osady w Kietlicach. W zachodniej części wykopu VII/99 
zarejestrowano obiekt 1/99. Obiekt ten znajdujący się w pewnej części poza wykopem miał ponad 
8,5 m szerokości. Głębokość jego sięgała blisko 1,8 m od powierzchni stanowiska. Strop jego był 
silnie zniszczony współczesną orką. Obiekt ma nieregularny, nieckowaty przekrój. Wypełnisko jego 
jest warstwowane.

Kolejny obiekt manifestujący się początkowo jako niewielkie, nieregularne zaciemnienie na tle 
calca wystąpił w obrębie wykopu VI/99. Po doczyszczeniu jego stropu okazało się, że jest to fragment 
obiektu o kształcie kolistym i średnicy ponad 3 m. Obiekt nie został wyeksplorowany ze względu na 
wyczerpanie się funduszy na prowadzenie badań.

We wschodniej części wykopu VI/99 zarejestrowano dodatkowo zaciemnienia, które mogą się 
okazać zniszczonymi orką stropami kolejnych obiektów.

Ze względu na brak funduszy nie podjęto dalszej eksploracji tej części wykopu.
W trakcie badań odkryto bogaty materiał zabytkowy świadczący o funkcjonowaniu 

zróżnicowanych form rękodzieła w obrębie osady kietlickiej, a także o zasięgu i kierunkach powiązań 
tutejszych mieszkańców z innymi obszarami. Składa się na niego ponad 2000 fragmentów ceramiki 
naczyniowej, ponad 500 wyrobów krzemiennych, związanych z pełnym cyklem wytwórczym oraz 
wykorzystywaniem tych wyrobów, polepa, 4 siekierki kamienne, 2 toporki kamienne, fragment dłuta 
kamiennego, fragmenty żaren i rozcieraczy kamiennych, 4 przęśliki.

Odkryty zespół materiałów zabytkowych wiązać należy z osadnictwem kultury pucharów 
lejkowatych. Sugerować można, że osada ta funkcjonowała w starszej fazie rozwoju kultury pucharów 
lejkowatych na terenie Górnego Śląska.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, 2002, s. 128-134.

Badania będą kontynuowane.

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

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KONARY, st. 1, gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie
osadnictwo neolityczne: kultury lendzielskiej, kultury ceramiki wstęgowej rytej (faza nutowa), •	
kultury amfor kulistych (fazy sznurowa i bezsznurowa)
osadnictwo kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
wczesna faza wczesnego średniowiecza•	

Kontynuacja badań wykopaliskowych w rejonie Brześcia Kujawskiego prowadzona była przez 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Badania sfinansowane z funduszy Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i Urzędu Gminy w Osięcinach. Kierował nimi doc. 
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dr hab. Ryszard Grygiel. Prace były prowadzone przy udziale ekip paleobotaników, geomorfologów 
i geologów z Krakowa i Poznania.

Stanowisko wielokulturowe. Odsłonięto powierzchnię 1912 m2. W liczbie kilkudziesięciu obiektów 
najbardziej interesujące i charakterystyczne są domy trapezowate grupy brzesko-kujawskiej kultury 
lendzielskiej. Uchwycono prawie w całości 7 domów, z których 4 cechował pełny, dookolny przebieg 
rowów fundamentowych, jedynie dom nr 3, który uległ silnemu pożarowi, podobnie jak położona 
w jego wnętrzu jama – piwnica, wypełniały bryły polepy z charakterystycznymi odciskami słupów. 
Obok domów odkryto liczne zespoły glinianek (12 obiektów). Z głębszych gniazd (nisz) glinianek 
wydobyto liczne materiały ceramiczne i kości zwierzęce. Z osadnictwem kultury lendzielskiej 
związana jest ponadto obecność 4 grobów szkieletowych w pozycji skurczonej, wyposażonych m.in. 
w topór rogowy i paciorki z miedzi, a także studni, o zupełnie unikatowym charakterze, sięgającej 
ponad 4 metrów głębokości, bez śladów cembrowiny, z dna której wydobyto całkowicie zachowaną 
amforę zdobioną ornamentyką kłutą. 

Ślady osadnictwa kultury lendzielskiej wyraźnie dominowały nad obiektami pozostałych kultur 
odkrytych na tym stanowisku. Odkryto gliniankę kultury ceramiki wstęgowej rytej, z fazy nutowej, 
jamy z materiałami kultury amfor kulistych fazy sznurowej i bezsznurowej. Z tą kulturą należy wiązać 
grób zwierzęcy 2 krów, groby kloszowe silnie zniszczone przez orkę. Liczne są też obiekty związane 
z kulturą przeworską z okresu wpływów rzymskich: glinianki, dom słupowy, studnia. Zanotowano 
też obiekty pochodzące z wczesnej fazy okresu wczesnego średniowiecza. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.

Kraków-Kurdwanów, st. 8, woj. małopolskie, AZP 103-56/50 – patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

Kraków-Kurdwanów, st. 9, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/51 – patrz: 
młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KRZEMIONKI OPATOWSKIE, st. 1, gm. Bodzechów, woj. świętokrzyskie, AZP 83-71/1
kopalnia krzemienia kultury amfor kulistych (neolit)•	
kopalnia krzemienia kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Konserwatorko-ratownicze badania, przeprowadzone w terminie od 15 do 30 sierpnia i od 1 do 11 
listopada przez Wojciecha Borkowskiego (autor sprawozdania, Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie). Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Muzeum 
Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dwudziesty pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 50 m².

Badania w sezonie 1999 podyktowane były jedynie względami konserwatorsko-ekspozycyjnymi. 
Istniała konieczność przeprowadzenia eksploracji górnej partii studniska kopalni 7/610 w celu 
uzyskania danych do rekonstrukcji obudowy studniska.

Było bardzo prawdopodobne, że studnisko było obudowane w górnej swej partii, tam gdzie 
przechodzi przez luźne warstwy górotworu: humus, piasek, glinę i rumosz zwietrzelinowy skały 
wapiennej. Dopiero od głębokości około 2-2,5 m, czyli od skały silnie spękanej, można się liczyć 
z pozostawieniem studniska bez obudowy (analogię stanowi kopalnia 4/606). Głębokość studniska 
(około 8,5 m) wymuszała także zastosowanie jakiejś formy drabiny (mniej prawdopodobne było 
stosowanie lin do transportu pionowego górników). Elementy te musiały być związane z obudową 
studniska na stałe lub znaleźć swoje miejsce w przestrzeni obudowanej. Zadaniem badawczym była 
zatem próba znalezienia śladów pozwalających na przeprowadzenie rekonstrukcji.
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W zimie 1997 roku nastąpiło silne tąpnięcie w obrębie studniska, w efekcie którego warstwy 
odpowierzchniowe uległy zapadnięciu w głąb studniska. Katastrofa była następstwem wcześniejszego 
obsunięcia się warstw wypełniska w obrębie podszybia w roku 1987. Ponieważ po obsunięciu 
się centralnej partii wypełniska o około 0,8 m w głąb następowała dalsza propagacja obrywów 
spowodowana zwiększoną penetracją wody w głąb wypełniska, decyzja o zadaszeniu kopalni była 
jedynym rozwiązaniem zabezpieczającym przed zalaniem kopalni wodą opadową i roztopową 
poprzez rozluźnione i nieciągłe warstwy wypełniska.

Zniszczenie układu naturalnego spowodowało uproszczenie procedury badawczej i odejście od 
eksploracji warstwami naturalnymi wypełniska (co jest i tak niezwykle trudne w przypadku wąskiej 
przestrzeni wewnątrz studniska). Zachowano jednak zasadę eksploracji warstw naturalnych w obrębie 
cięcia mechanicznego około 15 cm grubości.

Poziomy zerowy (odczyszczenie lejkowatej powierzchni wypełniska oraz otoczenia bez niwelacji 
warstwy) i pierwszy ujawniły strefę tąpnięcia i wyznaczyły obrys studniska. Dalsze poziomy 
dostarczyły kolejnych danych pozwalających na przeprowadzenie rekonstrukcji sposobu obudowy 
szybu. Szczęśliwie tąpnięcie dotyczyło partii centralnej i północno-zachodniej wypełniska. Jego 
zewnętrzne partie ujawniły stosunkowo dobrze zachowany obrys na poszczególnych poziomach. 
Poziomy 6-8 dostarczyły obrazu wypełniska w najbardziej czytelnej formie. Były eksplorowane 
naturalnymi warstwami, co umożliwiło nie tylko rekonstrukcję kształtu studniska, ale także lokalizację 
i rekonstrukcję elementów konstrukcyjnych obudowy.

Zarys studniska szybu ewidentnie przyjmował formę pięciokąta nieforemnego z jednym 
wierzchołkiem wysuniętym zdecydowanie bardziej na zewnątrz. Był to wierzchołek południowo-
wschodni. Całość przypominała złożenie w płaszczyźnie kwadratu oraz trójkąta dostawionego do 
jednego z boków. W narożnikach obrysu studniska widoczne były ślady po pionowych słupach 
o średnicy około 25-30 cm.

W momencie przerwania eksploracji i doczyszczania profili do dokumentacji, w części południowej 
wypełniska na wysokości poziomów 6-7, ujawniono pakiet gruzowy z dużą ilością węgli drzewnych 
oraz spalonymi narzędziami rogowymi. Zidentyfikowano 7 narzędzi: pobijak z trzonu poroża jelenia 
oraz 6 identycznych dźwigni rogowych z poroża jelenia (typ 1A wg A. Boguszewskiego).

Pakiet spoczywał w takim rejonie, że sugerował intencjonalne zdeponowanie poza obudową 
studniska. Brak przepalonych wapieni wskazuje, że spalenia dokonano poza obrębem studniska, 
a narzędzia z resztkami węgli wrzucono za obudowę. Nasuwa się analogia do pozostawiania w momencie 
zakończenia pracy w podziemiach zestawu narzędzi górniczych, co zostało zaobserwowane zarówno 
w kopalni 4/606, jak i w wyrobiskach jednostki 7/610.

Na podstawie ujawnionych śladów po obudowie, a przede wszystkim zarysu studniska pokusić się 
można o rekonstrukcję sposobu powiązania elementów zabezpieczających ściany przed osypaniem 
oraz transportu pionowego ludzi i urobku. Obudowa oparta była na pionowych słupach wspartych 
zapewne na skale (dalsze badania może ujawnią, czy na skale litej, czy na wyżej położonych partiach 
skały zwietrzałej). Rolę rozpierającą pełniły wieńce belek poziomych. Nic nie możemy powiedzieć 
o ich średnicy ani odległościach pomiędzy wieńcami. W naszej rekonstrukcji wieńce posadowione 
były bardzo gęsto (jeden na drugim) z uwagi na względy bezpieczeństwa ze strony naruszonego 
górotworu. W oryginale odległości pomiędzy wieńcami mogły być nawet spore. Wtedy konieczne 
byłoby wbicie pomiędzy obudowę a skałę rzędów kołków stanowiących właściwą ścianę obudowy, 
zabezpieczającą przed osypaniem drobnych pakietów i pojedynczych kamieni. Taki pełen wariant 
obudowy postanowiliśmy zastosować w celach ekspozycyjnych.

Pięciokątny zarys studniska sugeruje istnienie dwóch przedziałów transportu pionowego (dla ludzi 
i urobku). Jest to zabieg stosowany w górnictwie od średniowiecza. Potwierdzałoby to zaskakująco 
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wysoką organizację procesu wydobycia, ale jest do przyjęcia po wcześniejszych odkryciach 
w kopalniach krzemionkowskich. Zaznaczam, że jest to hipoteza robocza i musi zostać potwierdzona 
kolejnymi badaniami studnisk. Do tej pory nie badano tak dokładnie wypełnisk szybowych kopalń 
komorowych w Krzemionkach i dlatego brak wzmianek o tym we wcześniejszej literaturze.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym.
Badania będą kontynuowane.

LAS STOCKI, st. 71, gm. Puławy, woj. lubelskie, AZP 75-76/265
grób megalityczny kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 18 do 28 sierpnia przez dr 
Jolantę Nogaj-Chachaj (autorka sprawozdania, Katedra Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-
Skłodowskiej). Finansowane przez WKZ w Lublinie i Katedrę Archeologii Uniwersytetu im. Marii 
Curie-Skłodowskiej. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 60 m².

W trakcie badań odkryto zniszczoną wkopem drogi lokalnej konstrukcję megalityczną 
(grobowiec), która została zbudowana na starszym od niej obiekcie gospodarczym (jamie) kultury 
pucharów lejkowatych. Pod nią natrafiono na ślady (bruzdy) orki neolitycznej. Pobrano liczne próby 
do analiz specjalistycznych. Układ obiektów sugeruje istnienie tutaj trzech faz osadniczych kultury 
pucharów lejkowatych. Część pozostałych obiektów odkrytych na stanowisku będzie eksplorowana 
w roku następnym.

Grobowiec megalityczny miał wymiary: 8,5 x 1,5 x 0,5 m. Został bardzo poważnie uszkodzony 
zarówno przez istniejące obiekty pradziejowe, jak i w trakcie budowy drogi. Wydaje się, że nawet 
około 1/3 obiektu została bezpowrotnie zniszczona przez pracującą kopalnię.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. V, 
„Sprawozdaniach Archeologicznych”.

Badania będą kontynuowane.

ŁACHA, st. 4, gm. Turośl, woj. podlaskie, AZP 30-73
ślad osadniczy ludności kultury świderskiej (paleolit schyłkowy)•	
obozowisko mezolityczne•	
osada kultury niemeńskiej (eneolit)•	
ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
ślad osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
fortyfikacje-okopy niemieckie z czasów II wojny światowej•	

Badania o charakterze ratowniczym, ze względu na intensywne uprawy rolne, prowadzone 
przez mgr Hannę Pilcicką-Ciurę. Finansował Mazowiecki WKZ, Delegatura w Łomży. Drugi sezon 
badań.

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań AZP w 1990 roku. Położone jest w północnej 
części mezoregionu Równiny Kurpiowskiej stanowiącej północny odcinek większej jednostki Nizin 
Środkowych i Wschodnich.

Badania w 1999 roku pozwoliły na dokończenie ustalania zasięgu stanowiska. Objęły 
powierzchnię l ara. W trakcie prac przeprowadzono również weryfikację dołkowaniem obszaru ponad 
3 arów. Stanowisko eksplorowano ławami o szerokości l m. Założono dwa wykopy archeologiczne. 
Dołkowaniem przebadano część wschodnią stanowiska. Wykonano 170 dołków sondażowych. 
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Znaleziono łącznie 3832 zabytki, w tym 2043 fragmenty ceramiki, 1164 wytwory krzemienne, 74 
fragmenty przepalonych kości i l zabytek – przedmiot gliniany (ciężarek).

Fragmenty ceramiki należy głównie wiązać z kulturą niemeńską. Bardzo nieliczne związane są 
z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych i kilka z kulturą ceramiki sznurowej.

Niemal całość wyrobów krzemiennych wykonano z surowca kredowego zbieranego z powierzchni. 
Znaleziono również kilka wyrobów z krzemienia czekoladowego, w tym l duży wiór korowy 
oraz drapacz odłupkowy. Zabytki te należy wiązać z fazą osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 
kultury świderskiej. Odnotowano również kilka okazów z krzemienia świeciechowskiego, którego 
użytkowanie przypadało najprawdopodobniej na fazę osadnictwa kultury pucharów lejkowatych.

Dokumentacja znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Delegaturze w Łomży, 
materiały – w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. 

ŁUBCZE, st. 25, gm. Karczów, woj. lubelskie, AZP 94-92/18
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada (?) kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit)•	
okopy z okresu I wojny światowej•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr Jolantę Bagińską (Muzeum im. Janusza Petera 
w Tomaszowie Lubelskim) prowadzone były w ramach programu konserwatorskiego badań 
ratowniczych (finansowanego przez GKZ) dużego cmentarzyska kurhanowego zlokalizowanego na 
południowym garbie Grzędy Sokalskiej. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 490 m².

Przebadano obszar po zachodniej stronie kurhanu nr 3, starając się określić zasięg cmentarzyska 
w tym kierunku i wyeksplorować niszczone groby, zakładając, że cmentarzysko kultury pucharów 
lejkowatych może rozciągać się w tą stronę (w ubiegłym sezonie odkryto pod nim cmentarzysko kultury 
pucharów lejkowatych i rozpoznano jego zasięg w kierunku północnym, wschodnim i południowym, 
gdzie odsłonięto groby kultury pucharów lejkowatych ułożone równolegle względem siebie wąskim 
pasem wzdłuż osi zachód-wschód). Badania nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, gdyż 
okazało się, że teren cmentarzyska (i ewentualne groby na tym odcinku) został zniszczony przez okopy 
z okresu I wojny światowej, działalność rolniczą oraz erozję naturalną. W wykopach zarejestrowano 
bowiem ułamki ludzkiego materiału kostnego, fragmenty ceramiki naczyniowej kultury pucharów 
lejkowatych, a także zarysy rowów strzeleckich, w których rejestrowano elementy uzbrojenia, oraz 
prostokątną jamę, w której znaleziono szkielet konia (ob. 2).

Osada kultury pucharów lejkowatych reprezentowana była przez niewielki obiekt gospodarczy 
pod kurhanem nr 4 z materiałem krzemiennym oraz luźny materiał ceramiczny rejestrowany w innych 
wykopach na stanowisku.

Przebadano kurhan nr 4 z cmentarzyska kurhanowego zarejestrowanego na tym stanowisku. 
Nasyp tego obiektu i warstwy podnasypowe gleby pierwotnej zostały już całkowicie zniszczone 
przez orkę i procesy erozji naturalnej. W obrębie strefy podnasypowej zarejestrowano na poziomie 
stropu pierwotnej warstwy przedcalcowej wmycia z płaszcza nasypu kurhanu, które wyznaczały jego 
zasięg (średnica około 8 m). W centralnej części strefy podnasypowej uchwycono wymycia z jamy 
grobowej, która również była kompletnie zniszczona i nie zachowały się żadne elementy kostne, ani 
też wyposażenie grobowe. Dość wyraźnie natomiast manifestowała się rozległa jama przykurhanowa, 
tzw. glinianka, która posiadała zarys rogala i otaczała kurhan na 3/4 jego obwodu.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim.
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Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. V, 2000.
Badania nie będą kontynuowane.

Miechowice, st. 4A, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 48-45/50 – patrz: młodszy 
okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

MŁODÓW-ZAKĄCIE, st. 14, gm. Lubaczów, woj. podkarpackie, AZP 100-87/68
cmentarzysko kultury środkowodnieprzańskiej i sznurowej (schyłkowy neolit)•	
obozowisko kultury trzcinieckiej (starszy okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 13 do 26 lipca przez Agatę 
Pilch (autorka sprawozdania, Muzeum w Lubaczowie). Finansowane przez WKZ w Przemyślu. 
Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m².

Badania miały na celu zlokalizowanie ewentualnych dalszych grobów oraz obiektów osadowych. 
Wykonano 6 wykopów kontrolnych na całej dostępnej, niezniszczonej części stanowiska, w których 
nie stwierdzono pozostałości pochówków, jam osadowych, innych obiektów pradziejowych ani 
warstwy kulturowej. Wyniki badań wskazują, że znajdował się tutaj pojedynczy kopiec z dwoma 
pochówkami lub też ewentualne inne zostały wcześniej zniszczone przez eksploatację piasku. 
Natomiast obozowisko kultury trzcinieckiej miało zapewne charakter krótkotrwały i pozostawiło 
po sobie ślady jedynie w postaci drobnych fragmentów ceramiki i grudek polepy znajdowanych 
w stropie humusu leśnego.

Materiały są przechowywane w Muzeum w Lubaczowie.
Wyniki badań wcześniejszych opublikowano w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

NADRYBIE-DWÓR, st. 3, gm. Puchaczów, woj. lubelskie, AZP 75-86/116
grób skrzynkowy kultury amfor kulistych fazy II (neolit)•	

Ratownicze badania archeologiczne przeprowadzone w terminie od 21 do 24 września, przez 
dr Annę Zakościelną (autorke sprawozdania, Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane przez WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 27 m².

Grób skrzynkowy kultury amfor kulistych został odkryty przypadkowo podczas orki. W wyniku 
przeprowadzonych niezwłocznie badań ratowniczych odsłonięto i wyeksplorowano grób oraz 
towarzyszącą mu jamę. 

Konstrukcja grobowa składała się z 11 monolitów piaskowca sarmackiego, którym drogą obróbki 
kamieniarskiej nadano kształty regularnych płyt. Usytuowana była wzdłuż linii północny-zachód 
- południowy-wschód, z odchyleniem około 25° od kierunku wschód-zachód. Ściany pionowe 
zbudowane zostały z 8 płyt (po 6 na obie ściany dłuższe i po l na krótsze), uszczelnionych drobnymi 
„klinami” kamiennymi wiązanymi gliną, a w miejscach gdzie to było konieczne podpartych, zarówno 
w spągu, jak i na styku z płytami pokrywy górnej, mniejszymi konkrecjami piaskowca. Całość 
posadowiona została na kilkucentymetrowej podsypce z piasku. Pokrywa górna składała się z 3 płyt. 
Skrzynia grobowa miała wymiary 2,4 x 1,3-1,4 x 0,95 m. ważyła zaś 2380 kg.

Wewnątrz konstrukcji odkryto cząstkowy pochówek ludzki wyposażony w 2 naczynia i 2 siekiery 
wykonane z krzemienia pasiastego. Kości skurczonej kończyny dolnej, złożonej we wschodniej części 
skrzyni grobowej zachowały się w postaci białawych śladów w wypełnisku, które można było jedynie 
narysować i sfotografować. Tuż obok nich, w północo-wschodnim narożniku skrzyni grobowej stała amfora 
kujawska, zbliżona do typu IIA1. W połowie północnej ściany grobu znajdowało się drugie naczynie, 
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którego stan zachowania nie pozwala na rekonstrukcję formy. W przypadku obydwu siekier udało się 
zaobserwować ślady po oprawach wykonanych z surowców organicznych. Siekiera nr l, zlokalizowana 
w pobliżu amfory, tkwiła w wypełnisku pionowo, ostrzem w dół. Na jej przedłużeniu w kierunku 
północo-zachodnim (wzdłuż północnej ściany skrzyni kamiennej) ciągnął się na długości około 0,4 m, 
brązowawy zarys oprawy. Druga siekiera, odkryta mniej więcej w połowie jamy grobowej, leżała na 
boku, a podobnej barwy i konsystencji zarys, widoczny był na jej przedłużeniu w kierunku południowo-
wschodnim. Takie ułożenie siekiery i zaobserwowanego śladu po stylisku wskazuje, że oprawiona była 
jak motyka. Wyposażenie grobu pozwala przypuszczać, że pochowano w nim mężczyznę. 

W odległości 1,4 m na południowy-wschód od grobu odsłonięto okrągłą w planie i trapezowatą 
w przekroju płytką jamę z bardzo rozmytymi śladami spalenizny. W wypełnisku natrafiono na kilkanaście 
fragmentów ceramiki, z których zrekonstruowano przydenną część jednego naczynia kultury amfor 
kulistych, drapacz wiórowy i dwa odłupki z surowca rejowieckiego oraz kilka drobnych fragmentów 
piaskowca sarmackiego. Obiekt z Nadrybia-Dworu reprezentuje najprawdopodobniej typ płaskich, tj. 
bez nasypów kurhanowych na powierzchni, grobów skrzynkowych kultury amfor kulistych.

 Czteroucha amfora kujawska typu IIA1, zdobiona pionowymi stempelkami i festonami złożonymi 
ze zwielokrotnionych linii odciskanych sznurem datuje grób na II fazę rozwojową grupy polskiej tej 
kultury.

Do czasu opracowania materiały przechowywane będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej, a konstrukcja skrzyni grobowej zrekonstruowana zostanie przed budynkiem 
Szkoły Podstawowej w Nadrybiu.
Planowana jest kontynuacja badań.

Niedaszów, st. 3, gm. Mściwojów, woj. dolnośląskie, AZP 81-21/66 – patrz: wczesna epoka żelaza

Nienadowa, st. 4, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/39 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 – patrz: wczesna epoka żelaza

Obłudzin, st. 3, gm. Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, AZP 42-67/4 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

OLCHOWA, st. 20, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie, AZP 103-74/105
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich)•	
osada z okresu późnego średniowiecza (XIV w.)•	

Sondażowo-ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 3 do 26 sierpnia 
przez mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez WKZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 350 m².

Łącznie zewidencjonowano 13 obiektów oraz 28 dołków posłupowych. Spośród odkrytych 
obiektów 5 należy do kultury ceramiki wstęgowej rytej, 3 zaliczano do kultury przeworskiej, pozostałe 
nie zawierały materiału zabytkowego.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”, t. XX, s. 261-276.
Badania będą kontynuowane.
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OWSISZCZE, st. 2, pow. raciborski, woj. śląskie, AZP 104-40
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit)•	

Archeologiczne badania ratownicze, przeprowadzone w sierpniu pod kierunkiem dr. Jana Michała 
Burdukiewicza z Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczyli w nich mgr 
Mirosław Furmanek oraz studenci Uniwersytetu Wrocławskiego i Opolskiego. Finansował Śląski 
WKZ i Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 135-145.

PAWŁÓW, st. 3, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie, AZP 86-73/319
cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania prowadzili Marek Florek (autor sprawozdania) i Barbara Bargieł. Finansowała 
Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, WKZ w Kielcach i UMiG 
w Zawichoście. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 205 m2.

Celem było przebadanie części stanowiska, odkrytego wiosną 1998 roku, gdzie na powierzchni 
widoczne były skupiska kamieni, pojedyncze zabytki krzemienne i fragmenty ceramiki, świadczące 
o istnieniu niszczonych przez orkę grobów.

W części stanowiska, gdzie na powierzchni wystąpiło największe zagęszczenie kamieni i zabytków 
ruchomych, wykonano jeden wykop o powierzchni 2,05 ara. W obrębie wykopu odsłonięto 12 
większych obiektów, w tym 10 grobów, oraz 23 dołki posłupowe.

Groby w większości posiadały różnego rodzaju konstrukcje kamienne, przede wszystkim w postaci 
obstaw i bruków. Do najciekawszych należy zaliczyć: grób (obiekt) nr 3, w którym nie znaleziono 
szczątków kostnych, prawdopodobnie symboliczny, którego wyposażenie stanowiła amfora, siekiera 
krzemienna, toporek kamienny, drapacz i wiórowiec; grób (obiekt) nr 6, również niezawierający 
szczątków kostnych, wyposażony w duży kubek z uchem ansa lunata; grób (obiekt) nr 7, zawierający 
pochówek podwójny, kobiety i mężczyzny. Obiekty (groby) 1-7 znajdowały się wewnątrz dużej 
budowli konstrukcji słupowej, której pozostałością są 23 zarejestrowane dołki posłupowe. Forma 
i wielkość budowli na obecnym etapie badań jest trudna do rekonstrukcji.

Zabytki z badań złożono w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, dokumentację w Delegaturze 
SOZ w Sandomierzu. 

Badania będą kontynuowane.

Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. lubelskie, AZP 93-92/3 – patrz: wczesna i starsza epoka brązu

POLSKA CEREKIEW, st. 2, gm. loco, woj. opolskie, AZP 99-39/20
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej (okres rzymski)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 7 września do 12 października 
przez mgr Ewę Matuszczyk (autorka sprawozdania, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). 
Finansowane przez WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 3 arów.

Stanowisko zostało odkryte w 1961 roku w trakcie próbnej odkrywki. Badania ratownicze 
przeprowadził D. Woźniak w latach 1962-1964.

Wiosną 1999 roku, w trakcie badań powierzchniowych przeprowadzonych przez studentów 
Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem M. Bednarka, stwierdzono 
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zdjęcie warstwy humusowej na powierzchni około 4 arów zachodniej części wybierzyska piasku, 
prawdopodobnie pod przyszłą „dziką” eksploatację. Częściowo zniszczone dwa obiekty przebadali 
pracownicy Służby Ochrony Zabytków, Oddział w Opolu.

Celem badań ratowniczych przeprowadzonych w 1999 roku było oczyszczenie odhumusowanej 
powierzchni i wyeksplorowanie zagrożonych obiektów. Mimo wstępnego odhumusowania terenu 
grubość pozostawionej warstwy ornej miejscami sięgała od 15 do 25 cm. W części południowo-
zachodniej wykopu wystąpiły dwa obiekty, które oznaczono numerami 29 i 30 (numeracja jam 
nawiązuje do badań z lat 1962-64 oraz 1999 roku). Jamy te pierwotnie pełniły funkcję jam zasobowych, 
wtórnie śmietniskowych.

W części północnej terenu objętego badaniami odsłonięto kolejne 4 obiekty, z których 
wyeksplorowano dużą jamę nr 31 oraz częściowo jamę 32. Obiekty 33 i 34 pozostawiono do 
przebadania w następnym sezonie.

W partii przydennej obiektu 31, na głębokości 1,04 m od uchwyconego stropu obiektu odkryto 
czaszkę ludzką wraz ze skupiskiem drobnych kości, m.in. paliczków, którym towarzyszyła duża liczba 
kości zwierzęcych. W wyniku analizy antropologicznej i paleopatologicznej przeprowadzonej przez 
dr. Stanisława Gronkiewicza z Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu ustalono, że są to szczątki 
osobnika płci żeńskiej w wieku adultus. Brak śladów wtórnego wkopu sugeruje użycie istniejącej jamy 
zasobowej do pochowania zmarłej lub złożenie jej szczątków w tym miejscu z bliżej nieokreślonych 
powodów. Wypełnisko górnej partii opisywanej jamy miało typowy charakter śmietniskowy.

W obiektach wystąpiły: fragmenty naczyń glinianych kultury pucharów lejkowatych, m.in. ucho 
ansa lunata, 3 przęśliki, fragmenty ciężarków tkackich, fragment toporka, siekierka kamienna oraz 
wióry, noże, sierpiki, drapacze krzemienne, kości zwierzęce oraz różnej wielkości grudki polepy.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Opolskim Roczniku Muzealnym” i „Badaniach 

Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”.
Badania będą kontynuowane.

Polwica, st. 4 i 5, Skrzypnik, st. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82 – patrz: 
środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 54-28/96 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

PRZYBRANÓWEK, st. 29, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej•	

Badania prowadzone były z ramienia Pracowni Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, od 4 do 17 sierpnia, pod kierownictwem prof. dr hab. Lucyny Domańskiej.

Eksploracja prowadzona była warstwami mechanicznymi.
W trakcie badań wytyczono 8 wykopów o łącznej powierzchni 134 m², zidentyfikowano 7 

obiektów – jamy, pozostałe to dołki posłupowe. Materiał ruchomy stanowią fragmenty ceramiki 
i krzemieni. Na podstawie analizy materiału ceramicznego stanowisko określone jest jako osada 
ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury pucharów lejkowatych (dominuje) i kultury 
łużyckiej, najliczniejsze ślady osadnicze – kultury pucharów lejkowatych należy datować na fazę III 
B wg A. Kośko. Badania stanowiska ułatwiły określenie momentu wkroczenia osadnictwa ludności 
kultury pucharów lejkowatych w strefę gleb ciężkich.
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RUSKIE PIASKI, st. 8, gm. Nielisz, woj. lubelskie, AZP 86-86/65
ślad osadnictwa z epoki neolitu•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (ROBiDZ w Lublinie) miały 
charakter prac sondażowych. Finansowane przez inwestora prywatnego. Ich celem było rozpoznanie 
stanowiska pod względem obecności nawarstwień kulturowych i obiektów ziemnych oraz wykonanie 
badań ratowniczych w przypadku ich stwierdzenia, przed rozpoczęciem robót inwestycyjnych na tym 
terenie.

Łącznie przebadano powierzchnie około l ara i nie odnotowano obecności obiektów 
archeologicznych ani nawarstwień kulturowych. Jedynymi znaleziskami odnotowanymi w warstwie 
ornej były: ceramiczny fragment pokrywki nowożytnej (XIX-XX w.), bardzo drobny i mało 
charakterystyczny fragment ceramiki neolitycznej oraz 2 narzędzia krzemienne (drapacz i odłupek), 
które wstępnie datowano na epokę neolitu i przypisano kulturze lubelsko-wołyńskiej ceramiki 
malowanej.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Zamojskim w Zamościu.

RUSZOWICE, st. 35, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, AZP 68-19/236
Ratownicze badania archeologiczne zostały przeprowadzone w 1999 roku przez firmę „AKME” 

Zd. Wiśniewski przy współpracy terenowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. 
Prace badawcze z ramienia „AKME” były nadzorowane przez dr. Aleksandra Limisiewicza, natomiast 
kierował nimi w imieniu wymienionego wyżej muzeum mgr Zenon Mendel. Ponadto w badaniach, 
zarówno na etapie terenowym, jak i gabinetowym, wzięli również udział mgr K. Czapla, mgr Al. 
Dobrowolski, mgr W. Pogorzelski, mgr L. Lenarczyk oraz student Katedry Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego A. Hajzler. 

Strzegowa – Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. małopolskie, AZP 95-54 – patrz paleolit

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

TANOWO, st. 3, gm. Police, woj. zachodniopomorskie, AZP 28-04/3
kompleks obozowisk późnopaleolitycznych, mezolitycznych i protoneolitycznych.•	

Badania prowadził dr hab. Tadeusz Galiński (Dział Archeologii Muzeum Narodowego 
w Szczecinie). Finansował WKZ w Szczecinie. Dwunasty sezon badań.

Badania stanowiska w sezonie 1999 związane były z realizowaną tam inwestycją dotyczącą 
budowy rurociągu wodnego Gunia – jez. Głębokie i miały charakter ratowniczy.

W różnych, zagrożonych zniszczeniem częściach stanowiska, obejmującego teren wału 
morenowego o powierzchni liczącej ponad 2000 m², wykonano kilkanaście większych i mniejszych 
odkrywek kontrolnych. W jednej z nich natrafiono na ślady kolejnego na tym stanowisku skupienia 
osadniczego.

W założonym tu wykopie XVI/99 o powierzchni 60 m² odsłonięta została niewielka krzemienica, 
licząca około 1,5 tys. zabytków krzemiennych i kamiennych oraz towarzyszące jej skupisko licznych 
fragmentów ceramiki protoneolitycznej, z których większość zalegała w kilku jamkach zawierających 
ułamki tych samych naczyń.

Wśród wytworów krzemiennych znajdują się rdzenie, drapacze, rylce, półtylczaki i zbrojniki 
trapezowate. Dominuje technika wiórowa.
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Fragmenty ceramiki pochodzą od kilku zaledwie rozgniecionych naczyń zasobowych w postaci 
pucharów S profilowanych, płaskodennych oraz od małych pucharków i tzw. lampy.

Niezwykle interesująco przedstawia się ornamentyka naczyń pucharowych. Spotyka się tu 
mianowicie elementy zdobnictwa i wątki dotąd w ogóle nieznane, także wśród materiałów wcześniej 
badanych, innych skupień tego stanowiska.

Obok krzemieni i ceramiki wystąpiły też silnie rozdrobnione, przepalone kości zwierzęce.
Badane skupienie osadnicze wiąże się kulturowo z lokalnym, zachodniopomorskim wariantem 

zespołów protoneolitycznych zachodniej strefy Bałtyku, i reprezentuje jego najmłodszą fazę 
rozwojową, tzw. wczesnopucharową, datowaną na około 3200-3100/3000 lat p.n.e.

Badania na stanowisku zostały zakończone.

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, nr AZP 36-81/9 – patrz: mezolit

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

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone w terminie od 18 sierpnia do 4 września przez 
Kazimierza Regułę (autor sprawozdania, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 146 m².

Kontynuowano zapoczątkowane w ubiegłym roku badania sondażowe na osadzie kultury 
lendzielskiej, leżącej na pograniczu Wieliczki i wsi Zabawa, pomiędzy ulicami Zielną i Graniczną. 
Prace skoncentrowane były na polu ornym, gdzie w 1998 roku natrafiono na chatę półziemiankową, 
którą przebadano tylko w połowie. W bieżącym roku zamierzano dokończyć eksplorację drugiej 
połowy w/w obiektu, jednak z przyczyn obiektywnych nie zrealizowano tego zamierzenia. 
W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowano przebadanie jak największego obszaru stanowiska 
w celu uchwycenia jego granic.

Układ warstw stratygraficznych: 1 – humus orny, 0-20,40 cm (warstwa I); 2 – warstwa podglebia, 
20-82 cm (warstwa II); 3 – glina calcowa, poniżej 20 i 82 cm (warstwa III).

W obrębie wykopu V natrafiono na dużą jamę kulturową (obiekt 5), o średnicy 200-220 cm. 
W przekroju pionowym – regularne zagłębienie ze skośnymi ściankami i równym dnem, na 
głębokości 84 cm. W wypełnisku zauważono dwa skupiska zbrylonej polepy (ślad paleniska) oraz 
ułamki naczyń kultury lendzielskiej, należących do tzw. ceramiki „piaszczystej” i „gładkiej”. Z innych 
zabytków znalezionych wewnątrz jamy należy wymienić: dwa kamienie piaskowcowe ze śladami 
intencjonalnych wygładzeń powierzchni, w tym jeden rozcieracz oraz fragment ułamanego wióra 
krzemiennego (surowiec jurajski) z wyświeceniami na jednej krawędzi.

Uchwycono także granicę osady w partii zachodniej.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce”.
Badania będą kontynuowane.

WIELICZKA-Rożnowa, st. 13, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 104-57/13
osada kultury lendzielskiej z okresu neolitu•	
ślad osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej z okresu neolitu•	
ślad osadnictwa kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich•	
ślad osadnictwa z okresu wczesnego i późnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 2 do 31 sierpnia przez mgr. 
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Jarosława M. Frasia (autor sprawozdania, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię około 250 m².

Badania prowadzono w rejonie wykopów z lat poprzednich, w których natrafiono na liczne 
jamy słupowe i osadowe łączone z osadnictwem ludności neolitycznej zaliczanej do tzw. kultury 
lendzielskiej. Ze względu na stwierdzenie nieścisłości w rozplanowaniu wykopów założonych 
przez J. Dudę w roku 1996 z dokumentacją stanowiska, prowadzono prace weryfikacyjne mające 
na celu rozpoznanie zasięgu poszczególnych wykopów, a w konsekwencji powiązanie licznych jam 
słupowych w ramach większych konstrukcji naziemnych lub tylko w niewielkim stopniu zagłębionych 
w gliniaste podłoże.

W sezonie 1999 oznaczono 24 obiekty, z których większość została uznana za jamy słupowe. Ich 
średnica wynosi od kilkunastu do około 30 cm. Miąższość uchwyconych obiektów jest niewielka 
i często nie przekracza 5 cm. Do ciekawszych obiektów należy zaliczyć rozpoznany obecnie na długości 
ponad 7 metrów, ułożony na linii wschód-zachód rowek zawierający w swoim wypełnisku materiały 
kultury lendzielskiej. Jego funkcja na obecnym etapie prac nie została jeszcze wyjaśniona.

Wśród odkrytych materiałów archeologicznych dominuje ceramika kultury lendzielskiej, do 
której należy zaliczyć również odkryty inwentarz krzemienny i obsydianowy. Odkryto także nieliczne 
ułamki naczyń z okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego i późnego średniowiecza.

W trakcie eksploracji uwidoczniły się następujące nawarstwienia:
- warstwa orna o miąższości około 30-40 cm
- warstwa spływów (widoczna w południowej części badanego terenu)
- słabo czytelna warstwa „kulturowa” widoczna pod warstwą spływów – ewentualnie można 

ją łączyć z dennymi pozostałościami dużych obiektów. W tym zakresie będą prowadzone dalsze 
prace weryfikacyjne. Należy tu nadmienić, że jednorazowe odsłonięcie większej powierzchni nie jest 
możliwe ze względu na podział własnościowy terenu i spory pomiędzy mieszkańcami wsi Rożnowa. 
Z tego też powodu nie można dokonać weryfikacji wykopów z roku 1966.

- warstwa gliny związana z utworami polodowcowymi pojawiająca się w górnych partiach stoku 
już na głębokości około 30-40 cm od poziomu gruntu.

Całość terenu jest poważnie zagrożona przez szybko rozwijającą się zabudowę jednorodzinną 
oraz orkę, dochodzącą w dużej części stanowiska aż do pokładów gliny. Już teraz obserwuje się 
znaczne zniszczenie płytko zalegających obiektów.

Stanowisko należy bezwzględnie poddać dalszym badaniom wykopaliskowym zarówno 
o charakterze ratowniczym, jak i badawczym ze względu na jego rangę. Trzeba tutaj zaznaczyć istotną 
rolę neolitycznej osady w badaniach nad pradziejowym warzelnictwem w Polsce. Na stanowisku 
stwierdzono występowanie licznych ułamków brykietaży do porcjowania soli oraz jam, w których 
zapewne były składowane. Stwierdzono także występowanie licznych jam słupowych łączących się 
w większe konstrukcje o charakterze mieszkalnym i gospodarczym. Stanowisko dostarczyło także 
pojedynczy zabytek sztuki neolitycznej (gliniany „baranek”) oraz ciekawe materiały ceramiczne 
z wczesnego średniowiecza, datowane już na VI/VII w.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 

w Polsce”.
Badania będą kontynuowane.

WIERZCHLĄD, st. 12, gm. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AZP 33-09/34
osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osadnictwo kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu – wczesna epoka żelaza)•	
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Badania prowadził mgr Krzysztof Kowalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego 
w Szczecinie). Finansowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Sezony badań 1998-1999. 

Badania miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy i przeprowadzono je w ślad za zgłoszeniem 
odkrycia skupiska wyoranych ułamków naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej. Ze względu na brak 
możliwości dokładnego zlokalizowania miejsca odkrycia, w celu uchwycenia naruszonych reliktów 
osadnictwa zakładano wykopy sondażowe o powierzchni 1-40 m². Łącznie objęto wykopami obszar 
479 m².

Stanowisko położone jest na językowato rozciągniętym wyniesieniu, przebiegającym w kierunku 
niższych partii doliny jeziora Miedwie, na styku występowania gleb czarnoziemowych i innych gleb 
wytworzonych na glinach. Przebadano 8 obiektów, z których 3 wiążą się z kulturą ceramiki wstęgowej 
rytej, l z kulturą łużycką, a pozostałe 5 nie zawierało ruchomego materiału zabytkowego lub nie było 
źródłami archeologicznymi (negatywy po wyoranych kamieniach z redeponowanymi pojedynczymi 
zabytkami w wypełnisku). Spośród nieruchomych źródeł wczesnoneolitycznych 2 miały charakter jam 
gospodarczych i zawierały bardzo ubogie zespoły zabytków, trzeci stanowił pozostałość zagłębionego 
w ziemię obiektu mieszkalnego (zachowana głębokość 0,4-0,7 m). W rzucie poziomym miał on 
wydłużony (7,8 x 4,2 m) po linii wschód-zachód, lekko jajowaty zarys i nie posiadał wewnątrz ani na 
zewnątrz śladów konstrukcji nośnej części naziemnej. W obiekcie odkryto nikłe ślady niewielkiego 
paleniska. Z wypełniska wyeksplorowano 315 fragmentów ceramiki, 35 artefaktów krzemiennych 
(dominuje surowiec narzutowy, z niewielkim udziałem krzemienia czekoladowego) i fragment motyki 
kamiennej. Stylistyka odkrytej ceramiki wykazuje szereg cech ogólnych kultury ceramiki wstęgowej 
rytej z obu dolnoodrzańskich enklaw osadniczych, lecz niektóre elementy zdobnicze pozwalają ją 
chronologicznie odnosić do młodszych zespołów tej kultury na Niżu Polskim. Przebadany obiekt 
ludności kultury łużyckiej był rozległą, wieloczłonową jamą po wydobyciu gliny. W dwóch spośród 
czterech głębszych jej części natrafiono na ślady ognisk. W wypełnisku zarejestrowano liczne 
fragmenty ceramiki i kości zwierzęce. Chronologicznie obiekt wiąże się ze schyłkiem epoki brązu – 
wczesną epoką żelaza.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

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

WILKOSTOWIO, st. 23/24, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
osadnictwo kultury pucharów lejkowatych•	
Prace prowadzone były z ramienia Pracowni Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego, w terminie od 16 do 27 sierpnia, pod kierownictwem prof. dr hab. Lucyny Romańskiej. 
W roku 1999 badania koncentrowały się w zachodniej części stanowiska i były kontynuacją badań 
z lat ubiegłych. Przebadano powierzchnię 390 m².

Zidentyfikowano 21 obiektów (większość z nich to wkopy współczesne). Najważniejszym 
obiektem jest jama 11, która dostarczyła znaczne ilości materiału zabytkowego (ceramika polepa). 
Jama ta stanowi pozostałość chaty. Materiał ruchomy to ceramika, krzemienie, wyroby kamienne 
(siekierka) przypisywane kulturze pucharów lejkowatych.

Wilkowice, st. 8, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/123 – patrz: wczesne średniowiecze

WOJKOWICE, st. 15, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/134
osada/obozowisko z młodszej epoki kamienia: kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor •	



44

kulistych, kultura ceramiki sznurowej (neolit)
osada i cmentarzysko kultury unietyckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (epoka brązu – wczesna epoka żelaza)•	
grób szkieletowy kultury lateńskiej (okres lateński B2a)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski – okres wędrówek ludów)•	
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	

Badania prowadził dr Leszek Żygadło pod merytorycznym kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława 
Gedigi (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław). Pracami w terenie kierował 
mgr Krzysztof Nowaczyk. Ponadto w pracach uczestniczyli: dr Jadwiga Biszkont, dr Ewa Bugaj, 
mgr Tomasz Gralak, mgr Jarosław Kopiasz, mgr Małgorzata Kopeć, mgr Katarzyna Kopeć, mgr 
Andrzej Kosicki, mgr Krzysztof Nowaczyk, mgr Lubomiła Nowaczyk, mgr Wioletta Nowaczyk, mgr 
Artur Stanisławski, mgr Eryk Wodejko, mgr Tymon Wojnicki. Prace finansowała Agencja Budowy 
i Eksploatacji Autostrad.

Stanowisko położone jest około 1,3 km na południe od wsi Wojkowice i około 0,5 km na północny 
wschód od wsi Krajków, pomiędzy rzeką Żurawką i pozostałościami oczka wodnego, porośniętego 
obecnie przez las, będącego częścią doliny zalewowej rzeki Żalinki. Teren ten stanowi niewielkie 
wyniesienie o maksymalnej wysokości 131,78 m n.p.m. opadające łagodnie w kierunku rzeki 
Żurawki.

Informacji o wystąpieniu w tym miejscu zabytków archeologicznych dostarczył, prowadzący 
nadzór konserwatorski nad robotami ziemnymi na budowanej autostradzie A4, mgr E. Drużyłowski. 
Pracami wykopaliskowymi objęto teren przeznaczony pod budowę Węzła „Krajków” o powierzchni 
około 10 ha. Ratownicze badania archeologiczne prowadzono na stanowisku od 9 września do 3 
listopada 1998 roku i kontynuowano w 1999 roku od 9 kwietnia do 21 grudnia.

W trakcie badań odkryto 3255 obiektów osadniczych i sepulkralnych. Na podstawie pozyskanej 
z ich wypełnisk ceramiki naczyniowej i innych zabytków wydzielono na stanowisku kilka faz 
zasiedlenia przypadających na młodszą epokę kamienia, epokę brązu, okres halsztacki oraz okresu 
wpływów rzymskich i wędrówek ludów.

Na obecnym etapie badań wyróżniono 42 obiekty łączone z kulturą pucharów lejkowatych. 
Przynależny tej kulturze materiał archeologiczny wystąpił na całym przebadanym obszarze. 
Zdecydowanie liczniejsze są ślady osadnictwa ludności kultury amfor kulistych. Z tą fazą zasiedlenia 
stanowiska można łączyć 92 obiekty. Poza obiektami osadniczymi odkryto również pochówek 
szkieletowy, przypuszczalnie dziewczynki, oraz pochówki zwierzęce. W 81 obiektach znajdował się 
inwentarz o cechach typowych dla obu kultur. Stan ten może być efektem przejmowania w końcowej 
fazie rozwoju kultury pucharów lejkowatych cech stylistycznych właściwych dla kultury amfor 
kulistych. Ponadto w jednym obiekcie wystąpił inwentarz ceramiczny typowy dla kultury ceramiki 
sznurowej. W przypadku 26 obiektów datowanych na okres neolitu pozyskane zabytki nie pozwoliły 
na uściślenie przynależności kulturowej, a ceramikę z dalszych 8 obiektów zaklasyfikowano ogólnie 
jako pochodzącą z neolitu lub wczesnego brązu.

Osadnictwo z wczesnego okresu epoki brązu wystąpiło na stanowisku Wojkowice 15 w dwóch 
skupiskach. W obrębie zespołów osadniczych ludności kultury unietyckiej odkryto 83 obiekty, 
z których najliczniejszą grupę stanowiły relikty osad. Ponadto zarejestrowano 19 grobów szkieletowych 
(pojedyncze także w obrębie osad), w tym również pochówek dziecka w pitosie. Inwentarz zabytków 
był charakterystyczny głównie dla fazy III-V kultury unietyckiej.

Chronologię artefaktualną, przypadającą na schyłek epoki brązu i okres halsztacki, określono dla 
166 obiektów. Przebadane obiekty to relikty osady ludności kultury łużyckiej, na które składały się 
pozostałości konstrukcji naziemnych budynków oraz różnego rodzaju jamy gospodarcze. W dwóch 
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budynkach odkryto fragmenty ludzkich szkieletów: w jednym kaloty dziecka, a w drugim trzy prawe 
kości udowe i prawą kość ramieniową. Być może są to ślady ofiar zakładzinowych. 

Na stanowisku odsłonięto również bogato wyposażony grób szkieletowy kultury lateńskiej. Na jego 
wyposażenie składały się: 2 bransolety z brązu, 2 zapinki z brązu i jedna z żelaza, 2 nagolenniki z brązu 
oraz łańcuch żelazny. Odkryte metale pozwalają ustalić chronologię pochówku na fazę LT B2a.

W trakcie przeprowadzonych badań odkryto liczne ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej 
datowane od wczesnego okresu wpływów rzymskich aż do przełomu z okresem wędrówek ludów. 
Na obecnym etapie badań rozpoznanych zostało 85 obiektów na okres trwania kultury przeworskiej. 
Oprócz licznych jam o nieregularnym kształcie, reliktów budowli słupowych i półziemianek, 
zadokumentowano także obiekty interpretowane jako tzw. prażaki oraz 2 studnie. Poza ceramiką 
naczyniową na stanowisku odkryto trzy fibule z brązu (dwie typu A 158 VI grupy i jedną zbliżoną do 
grupy VII serii 1) oraz żelazną sprzączkę od pasa.

Stosunkowo niewielka ilość materiału zabytkowego pochodzi ze średniowiecza. Pojedyncze 
fragmenty ceramiczne wystąpiły w 42 obiektach zlokalizowanych na terenie całego przebadanego 
obszaru.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we 
Wrocławiu, i są w trakcie opracowania.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologicznych Zeszytach Autostradowych Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN”.

Prace wykopaliskowe na stanowisku będą kontynuowane.

Zabrzezie, st. 5, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, AZP 77-48/59 – patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich

Zakrzewska Osada, st. 1, gm. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 32-32/46 – patrz: młodszy 
okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

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•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone przez dr Adama Walusia i mgr Dariusza 
Manasterkiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeci sezon badań. 

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 
fragmenty ceramiki naczyniowej oraz liczne artefakty krzemienne, kamienne, kościane rogowe 
i bursztynowe.

Nie stwierdzono śladów orki, co w znacznym stopniu przyczyniło się do stosunkowo dobrego 
zachowania warstw obiektów wczesnożelaznych i nie pogłębiło procesu destrukcji tych starszych.
Badania będą kontynuowane.

ZIELONA, st. 3, gm. Koniusza, woj. małopolskie, AZP 100-58/223
cmentarzysko grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
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Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 20 września do 13 października 
przez mgr. Piotra Włodarczaka (autor sprawozdania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział 
w Krakowie). Finansowane przez WKZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,21 ara.

Wykop zlokalizowany został w miejscu, gdzie widoczne były ciemne zarysy obiektów 
archeologicznych oraz kamienie wapienne. Poniżej płytkiej warstwy ziemi ornej (25-30 cm) odkryto 
4 obiekty, w tym dwa groby kultury ceramiki sznurowej (nr 2 i 3). Dwa obiekty tworzyły interesujący 
układ stratygraficzny. Obiekt l posiadał konstrukcję niszową. Odkryto w nim jedynie liczne kamienie 
wapienne. Jama wejściowa do tego obiektu została naruszona przez grób 3. Ten ostatni posiadał 
także konstrukcję niszową. Na jego dnie odkryto bogato wyposażony pochówek mężczyzny 
w wieku dojrzałym, ułożony na prawym boku i zorientowany wzdłuż osi północ-południe, głowa 
na południe. Wyposażenie złożone było z dwóch naczyń (pucharu i amfory), topora kamiennego, 
płyty szlifierskiej, szydła miedzianego, 2 siekier krzemiennych, 10 grodków, oraz kilkunastu innych 
wyrobów krzemiennych.

Drugi z grobów (nr 2) posiadał również słabo zachowaną konstrukcję niszową. Wejście do 
niszy było zablokowane kamieniami wapiennymi. W niszy odkryto pochówek mężczyzny w wieku 
dojrzałym, ułożony na prawym boku i zorientowany wzdłuż osi północ-południe, głowa na południe. 
Przy szkielecie znaleziono jedynie jeden grocik krzemienny.

Ostatni z odkrytych obiektów, nr 4, był płytką, owalną jamą o nieustalonym charakterze.
Wynikiem wykopalisk z 1999 roku było odkrycie cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej. 

Pozyskano niezwykle cenny materiał do dalszych badań archeologicznych. Szczególnie interesujący 
jest bogaty inwentarz grobu 3. Na jego podstawie obiekt ten można datować na starszą fazę grupy 
krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej, czyli na połowę III tysiąclecia p.n.e.

Wykopaliska ukazały także znaczny stopień destrukcji grobów. Intensywna orka może 
doprowadzić do całkowitego zniszczenia stanowiska. W związku z tym badania wykopaliskowe będą 
kontynuowane w najbliższych sezonach.

Materiały z dokumentacją przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Pracownia 
w Igołomi. 

Zrębice, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41 – patrz: paleolit
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9BWCZESNA I STARSZA EPOKA BRĄZU
 

Chłopice, st. 11, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 105-83/28 – patrz: neolit

Cieśle, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72 – patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

Grabek, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56 – patrz: wczesna epoka żelaza

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Grzybów, st. 23, gm. Słubice, woj. mazowieckie, AZP 54-56/36 – patrz: neolit

HREBENNE, st. 35, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/79
osada kultury strzyżowskiej lub mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr Martę Polańską (Muzeum Lubelskie w Lublinie) 
miały charakter prac ratowniczych ukierunkowanych na badanie cmentarzysk kultury strzyżowskiej, 
finansowanych przez Muzeum Lubelskie. Badano strefę stanowiska o największym zniszczeniu spo-
wodowanym przez orkę i erozję naturalną.

Wykopy zlokalizowano w zachodniej części stanowiska, w miejscu gdzie na powierzchni zaob-
serwowano obecność ułamków kości ludzkich. Przebadano powierzchnię 0,9 ara, w obrębie czte-
rech wykopów. Odkryto i zadokumentowano 2 obiekty ziemne o charakterze gospodarczych jam 
osadowych, które na podstawie fragmentów ceramiki w nich znalezionych można zaliczyć do kul-
tury strzyżowskiej lub mierzanowickiej (bardzo rozdrobniony i mało charakterystyczny ceramiczny 
materiał zabytkowy) i datować na wczesny okres epoki brązu. Posiadały one koliste zarysy i płytkie 
nieckowate przekroje. Ponadto na powierzchni stanowiska i w jego warstwie kulturowej znaleziono 
2 siekierki o soczewkowatych przekrojach, kilka drobnych narzędzi krzemiennych oraz fragmenty 
naczyń kultury mierzanowickiej i strzyżowskiej.

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

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

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

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

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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Kraków-Kurdwanów, st. 11, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/53 – patrz: 
paleolit

Kraków-Kurdwanów, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9 – patrz: środ-
kowa, młodsza i późna epoka brązu

KURPIEWSKIE-MIEŻEJEWO, st. 1, gm. Lelis, woj. mazowieckie, AZP 37-72/29
cmentarzysko ciałopalne, jamowe kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 2 do 31 sierpnia przez Ewę 
Kawałek (autorka sprawozdania, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce). Finansowane przez 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Przebadano powierzchnię 2 arów.

Stanowisko o 124-arowej powierzchni zalegania materiału zabytkowego obejmuje kulminację 
tarasowatego, piaszczystego wyniesienia starorzecza Narwi, w jej dolinie. W badanych wykopach 
(I i II) natrafiono na warstwę kulturową o zmiennej miąższości, w zależności od umiejscowienia 
względem kulminacji wzniesienia 10-50 cm, w postaci ciemnoszarobrązowawej ziemi przemieszanej 
z popiołem, drobnymi węglami drzew i drobinkami przepalonych kości.

W warstwie tej, w wykopie I, zlokalizowano obiekty kulturowe i kultowe w postaci domu „po-
grzebowego” o konstrukcji słupowej z zadaszeniem w centralnej części z belek drewnianych i przy-
mocowanych do nich od spodu „desek”, z jamami posłupowymi wewnątrz obiektu (może mary), 
z bardzo licznymi fragmentami ceramiki i wyrobami krzemiennymi we wnętrzu i na obrzeżu, ze śla-
dem ochry wewnątrz i kamieniem ze śladem bryzowej patyny. W tej warstwie znajdowały się jamki 
o wypełnieniu w postaci ciemnoszarej ziemi, czasami z wyraźnym popiołem i węglami drzewnymi 
– na południe i południowy zachód od w/w obiektu. Na północ i północny zachód od niego i jedno-
cześnie od występowania warstwy kulturowej natrafiono na groby jamowe z wypełniskiem w postaci 
smolistej, czarnej ziemi z węgielkami drzewnymi i drobnymi, przepalonymi kośćmi. Na powierzchni 
wykopu rozrzucone były fragmenty ceramiki, z intencjonalnie potłuczonych naczyń, i wyroby krze-
mienne, których znaczna większość zalegała w południowo-wschodniej, południowej i południo-
wo-zachodniej części wykopu. O ile materiał ceramiczny w pełni reprezentuje kulturę trzciniecką, 
tak wśród narzędzi krzemiennych zdecydowanie przeważają narzędzia o funkcjach mezolitycznych, 
wyrabiane na półsurowcu wiórowym, formowane drobnym, przykrawędnym retuszem półstromym. 
Jednakże stanowisko, jak do tej pory, posiada niezakłóconą stratygrafię i czystość kulturową materia-
łu zabytkowego, co pozwala inaczej spojrzeć na obecność w/w narzędzi krzemiennych.

W wykopie II układ warstw jest nieco odmienny niż w wykopie I. Tutaj pod warstwą leśnego 
humusu zalega warstwa wmywania (której brak w wykopie I), a pod nią dopiero warstwa kulturowa 
o cechach identycznych jak w wykopie I. Osiągnięto tutaj strop tej warstwy i dalej już prac nie pro-
wadzono. Zabezpieczono powierzchnie wykopów słomą i zasypano ziemią.

Materiały są przechowywane w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
Wyniki badań opublikowane w „Zeszytach Naukowych Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”.
Badania będą kontynuowane.

MILEJOWICE, st. 19, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/141
cmentarzysko kultury unietyckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej – okres halsztacki (wczesna epoka żelaza)•	

Badania prowadził mgr Jarosław Kopiasz pod merytorycznym kierunkiem prof. dr. hab. Bogu-
sława Gedigi (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław). Prace finansowała Agencja 
Budowy i Eksploatacji Autostrad.
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Stanowisko znajduje się na wysoczyźnie morenowej Równiny Wrocławskiej o średniej wyso-
kości około 133,5 m n.p.m. Ślady osadnictwa w tym miejscu zostały odkryte na początku sierpnia 
1999 roku podczas nadzoru archeologicznego pełnionego przez mgr. Edwarda Drużyłowskiego nad 
robotami ziemnymi realizowanymi w związku z budową autostrady A4. Ratownicze badania wyko-
paliskowe trwały od 4 do 28 sierpnia 1999 roku. 

Wstępna lustracja terenu inwestycji pozwoliła stwierdzić, że badana część stanowiska została 
w znacznym stopniu zniszczona na początku lat 30. XX wieku podczas budowy autostrady. Do prac 
wykopaliskowych wyznaczono nieprzeobrażony obszar o powierzchni 26 arów, w obrębie którego 
odkryto 25 obiektów archeologicznych oraz pozyskano 964 fragmenty ceramiki i jeden grocik krze-
mienny.

Najstarszym zadokumentowanym obiektem jest pochówek wieloosobniczy. W grobie odkryto 
szkielety 3 osób dorosłych i kości głowy dziecka. Osobnicy dorośli pochowani zostali w układzie 
anatomicznym, na prawym boku, z czaszkami zwróconymi na południe lub północ, twarzoczaszkami 
przede wszystkim na wschód. Kończyny górne były zgięte w stawach łokciowych; dłonie przeważnie 
na wysokości piersi lub głowy; kończyny dolne wyprostowane, lekko zgięte w stawie kolanowym 
lub zgięte pod kątem prostym.

Na jednym z kręgów lędźwiowych szkieletu nr II spoczywał grocik sercowaty strzały wykonany 
z krzemienia. Ze względu na kształt grocika należy go wiązać z kulturą unietycką, i to raczej z jej póź-
ną fazą. Za przynależnością zespołu do tej kultury przemawia także ułożenie zwłok i ich orientacja.

Pozostałe obiekty związane były z funkcjonującą w tym miejscu w okresie halsztackim osadą 
ludności kultury łużyckiej, na którą składały się: jamy mieszkalne, jamy o funkcji gospodarczej, jamy 
posłupowe i jamy o funkcji nieokreślonej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we 
Wrocławiu, i są w trakcie opracowania.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologicznych Zeszytach Autostradowych Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN”, Badania na autostradzie A4, cz. II, z. 3, s. 31-65, a także w „Raporcie 
96-99”, s. 238-245.

Prace wykopaliskowe na stanowisku będą kontynuowane.

Młodów-Zakącie, st. 14, gm. Lubaczów, woj. podkarpackie, AZP 100-87/68 – patrz: neolit

Nienadowa, st. 5, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/40 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 - patrz: wczesna epoka żelaza

Opatów, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 83-46/10 – patrz: środkowa, młodsza i późna epoka  
brązu

Opoki, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 43-43 – patrz: wczesna 
epoka żelaza

PODLODÓW, st. 2, gm. Łaszczów, woj. lubelskie, AZP 93-92/3
cmentarzysko kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit)•	
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) •	
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osada ze schyłkowej fazy kultury trzcinieckiej (starsza epoka brązu)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 9 do 31 sierpnia przez mgr. 
Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozdania, Usługi Archeologiczne i Geodezyjne „Profit”). Finanso-
wane przez WKZ w Lublinie. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 170 m².
Podczas badań odkryto jamowy grób ciałopalny kultury przeworskiej lub wielbarskiej oraz 20 
obiektów osadowych. Najstarszymi chronologicznie są trzy okrągłe w rzucie jamy trapezowate, 
stosunkowo głębokie, które należy przypisać ludności kultury amfor kulistych. W jednej z nich na 
dnie zarejestrowano sporo fragmentów naczyń, często zdobionych ornamentem stempelkowym 
i odciskami sznura oraz dwa kamienne rozcieracze. W innej znaleziono trochę fragmentów cerami-
ki i dwustożkowy paciorek kościany. Na okres neolitu datowano jeszcze dwie stosunkowo płytkie 
i ubogo wyposażone jamy.
Ze schyłkowego okresu kultury trzcinieckiej pochodzą dwa względnie głębokie (około 1 m) obiekty 
oraz sześć jam płytkich. Znaleziono w nich, obok licznych fragmentów ceramiki, przęślik wapien-
ny, szydło kościane, trzy naczynia ostrodenne oraz fragment żarna kamiennego i kamienny rozcie-
racz.
Z tą kulturą trzeba łączyć także wolnostojący, wydrążony w lessie piec kopułkowy o wymiarach 
80 x 60 cm wraz z jamą paleniskową. Być może posiadał on jakąś konstrukcję z wapienia, gdyż 
w chwili odsłonięcia wewnątrz pieca znaleziono rumosz wapienny.
W tym sezonie odkryto także jeden ciałopalny grób jamowy. W rzucie był on okrągły, o średnicy 
40 cm, w profilu nieregularny, o miąższości 12 cm. Grób wyposażony był w ozdoby brązowe, które 
podczas kremacji stopiły się, oraz w zabytki żelazne: dwa klucze, długi nit, dolne i górne okucie 
pochwy od miecza i prostokątna klamra.
Na stanowisku odkryto także dwa obiekty o nieokreślonej chronologii.
Materiały są przechowywane w Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, dokumentacja 
w WUOZ w Lublinie, Delegatura w Zamościu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowej”, t. V, 2000.
Badania będą kontynuowane.

Polwica, st. 4 i 5, Skrzypnik, st. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82 – patrz: 
środkowa, młodsza i późna epoka brązu

SIETESZ, st. 5, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-80/57
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
wielofazowa osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	

Wykopaliskowe badania ratownicze, przeprowadzone w sierpniu przez Pawła Madeję (autor spra-
wozdania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków). Finansowane przez WKZ w Przemyślu. 
Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 168 m².

Stanowisko znajduje się na obszarze tzw. Przedgórza Rzeszowskiego. Jest to jedna z najwięk-
szych znanych osad kultury mierzanowickiej. W roku 1999 odkryto 8 obiektów archeologicznych, 
z czego dwa (ob. 9 i 9a w układzie stratygraficznym).

Obiekt 4 to stratyfikowana jama trapezowata związana z młodszą fazą zasiedlenia tego osiedla 
przez ludność kultury mierzanowickiej. Część zbioru ceramiki z tego obiektu nawiązuje do zespołów 
kultury mierzanowickiej znanych z Karpat. Obiekty 5, 6, 8, 9 to stratyfikowane jamy trapezowate, 
które zawierały charakterystyczny dla kultury mierzanowickiej materiał ceramiczny, jednak nie moż-
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na sprecyzować jego pozycji chronologicznej w obrębie tej kultury. Obiekt 9a, odkryty w układzie 
stratygraficznym z obiektem 9, okazał się paleniskiem związanym najprawdopodobniej z okresem 
użytkowania jamy 9, a procesy erozyjne doprowadziły do powiększenia się górnej części jamy 9 
i częściowej destrukcji płytszej jamy 9a.

Obiekt 7 to jama trapezowata z późnej fazy kultury mierzanowickiej, z wyraźnym podobień-
stwem niektórych zabytków ceramicznych do wyrobów tzw. grupy samborzeckiej kultury mierzano-
wickiej. W jamie tej znaleziono również okruchy bursztynu oraz liczne fragmenty ceramiki kultury 
pucharów lejkowatych.

Jama 10 to jama trapezowata ze stożkiem przydennym, oddzielonym od niecki stropowej obry-
wem lessowym. W części spągowej stożka przydennego znaleziono fragmenty naczyń z fazy wcze-
snomierzanowickiej.

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków-Igołomia.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim”.
Badania będą kontynuowane.

Strzegowa – Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. małopolskie, AZP 95-54 – patrz paleolit

SZCZEPIDŁO, st. 18, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, AZP 57-41
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
osadnictwo kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osadnictwo kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury mogiłowej (wczesna epoka brązu)•	

W dniach od 6 do 15 września 1999 roku pracownicy i studenci Instytutu Prahistorii Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzili archeologiczne badania o charakterze ratow-
niczym na wielokulturowym stanowisku w Szczepidle. Były one kontynuacją badań sondażowych 
z roku 1995, kiedy to rozpoznano obszar o powierzchni 125 m, pozyskując bogate źródła osadowe 
kultury mogiłowej oraz nieliczne materiały mezolityczne i kultury pucharów lejkowatych.

Podjęto dalsze badania stanowiska wskutek realnego zagrożenia dewastacją jego substancji źró-
dłowej (planowane sadzenia lasu). Łącznie rozpoznano teren o powierzchni 305 m² (razem 4,3 ara), 
zakładając siatkę wykopów o wymiarach 5 x 10 m, 5 x 5 m i 3 x 10 m, w nawiązaniu do wykopów 
z sezonu 1995. Po zdjęciu humusu (około 25 cm) dalszą eksplorację prowadzono warstwami mecha-
nicznymi o miąższości 10 cm. Po każdorazowym wyeksplorowaniu warstwy graficznie rejestrowano 
układy przebarwień antropogennych. Źródła ruchome dokumentowano metodą mikroplanimetryczną 
w obrębie warstw mechanicznych.

Podczas dziesięciodniowych badań terenowych udokumentowano 47 obiektów wziemnych (nie-
ruchomych), 1706 fragmentów ceramiki naczyniowej, 86 wyrobów krzemiennych, 4 wyroby ka-
mienne oraz 3 fragmenty kości. Wśród obiektów wziemnych wyróżniono dwie kategorie jam (łącz-
nie 20): jamy gospodarcze (piwniczki, spichlerze) oraz jamy odpadowe. Pozostałe obiekty to dołki 
posłupowe (27).

Z obiektów pobrano 10 próbek węglowych, 4 próbki glebowe oraz 3 próbki mikroszczątków.
Wykonano fotografie barwne oraz slajdy najbardziej reprezentatywnych obiektów.
Wyróżniono cztery poziomy osadnicze:

1. Osadnictwo mezolityczne, którego ślady ograniczają się wyłącznie do nielicznych źródeł krze-
miennych.
2. Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych, którego pozostałością są również źródła ru-
chome (głównie ceramika).
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3. Osadnictwo ludności kultury trzcinieckiej. Do tego etapu zasiedlenia można zaliczyć wstępnie co 
najmniej jeden obiekt wziemny oraz sporą grupę materiałów ruchomych (ceramika, krzemienie?).
4. Osadnictwo ludności kultury mogiłowej. Jest to najbogatsza w źródła ruchome i nieruchome faza 
zasiedlenia stanowiska. Można do niej zaliczyć co najmniej 22 obiekty wziemne, w których udoku-
mentowano materiał ceramiczny i krzemienny. Pozostałe obiekty, w których nie odnotowano mate-
riałów ruchomych, można z dużym prawdopodobieństwem łączyć z działalnością ludności kultury 
mogiłowej.

W toku badań udokumentowano znaczną koncentrację reliktów osadnictwa ludności kultury mo-
giłowej. Należy sądzić, iż rozpoznano północno-zachodni skraj osady, rozciągającej się w kierunku 
kulminacji lokalnego wzniesienia na południe oraz wschód. Z układu obiektów należy wnioskować, 
iż jest to część gospodarczo-mieszkalna osady.

Dotychczasowe badania na stanowisku 18 w Szczepidle ujawniły, iż mamy do czynienia z uni-
kalnym w skali europejskiej odkryciem osady ludności kultury mogiłowej. Stan jej zachowania nie 
jest najlepszy, o czym świadczą ślady orki naruszające stropowe partie obiektów wziemnych (więk-
szość z nich wyróżniono tuż pod humusem). Biorąc to pod uwagę, pilnym postulatem wydaje się 
szczególne potraktowanie tego stanowiska, tj. jak najszybsze udokumentowanie reliktów osadnic-
twa zarejestrowanych na jego terenie. Z uwagi na wagę poznawczą stanowiska oraz ciągłe zagro-
żenie destrukcją jego substancji źródłowej (projektowane nasadzenie lasu, fatalne skutki głębokiej 
orki w środowisku piaskowym), niezbędne wydaje się uwzględnienie obiektu przez służby konser-
watorskie woj. wielkopolskiego (w tym Delegaturę w Koninie) w przyszłorocznych planach badań  
ratowniczych.

ŚLĘŻA, st. 13, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, AZP 81-28
cmentarzysko i osada kultury unietyckiej•	
osada z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe pod budowę autostrady A-4, przeprowadzone w terminie 
od 19 marca do 24 sierpnia. Pracami kierował prof. dr hab. Bogusław Gediga (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN we Wrocławiu). W pracach uczestniczyli: Mateusz Żmudziński, Monika Michnik, 
Robert Szwed, J. Biszkopt, R. Faron, S. Górka, K. Kopeć, L. i K. Nowaczykowie. Badania finanso-
wała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Łącznie podczas trzech sezonów badań (1997-1999) 
przebadano powierzchnię 5 ha. Trzeci sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w: „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XL”, „Raport 96-
99”, oraz „Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 5”.

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

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, nr AZP/36-81/9 – patrz: mezolit

Unierzyż, st. 2, gm. Strzegowo, woj. mazowieckie, AZP 43-59/3 – patrz: wczesne średniowiecze

Urzejowice, st. 8, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie, AZP 104-80/10 – parz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Wierzbowa, st. 1, gm. Wartkowice, woj. łódzkie, AZP 62-48/4 - patrz: wczesna epoka żelaza
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Wierzchuca Nagórna, st. 3, gm. Drohiczyn, woj. podlaskie, AZP 51-81 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

Wojkowice, st. 15, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/134 – patrz: neolit

Zabrzezie, st. 5, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, AZP 77-48/59 – patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich

Ząbie, st. X, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-61/15 – patrz: neolit
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11BŚRODKOWA, MŁODSZA I PÓŹNA EPOKA BRĄZU

BACHÓRZ, st. 16, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 107-79/16
ślad osadnictwa z epoki kamienia•	
ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z młodszej epoki brązu i ewentualnie epoki że-•	
laza
osada kultury lateńskiej•	
osada z młodszego okresu przedrzymskiego i początków okresu wpływów rzymskich•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI-IX w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 26 lipca do 21 sierpnia przez Michała 
Parczewskiego (autor sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finanso-
wane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piętnasty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 100 m².

Odsłonięto 14 jam (nr 102-115) oraz rodzaj łukowato przebiegającego rowka (rowek A). Więk-
szość jam o kształcie cylindrycznym, misowatym dnie i średnicy 70-110 cm. Dwa obiekty (nr 104 
i 114) miały formę ściętego stożka. Wszystkie odkryte w roku 1999 jamy mają metrykę prahisto-
ryczną. Analogiczne obiekty łączono dotychczas z grupą tarnobrzeską, której ceramika występuje 
w wypełnisku praktycznie każdej z jam. Pojedyncze ułamki naczyń z kilku obiektów wykazują jed-
nak cechy właściwe dla młodszego okresu przedrzymskiego i początków okresu rzymskiego. Ana-
lizując plan tej części stanowiska można stwierdzić, że większość obiektów została rozmieszczona 
w regularny sposób, w rzędach o zbliżonych do siebie odstępach, a zatem są sobie współczesne. Na 
obrzeżach tej struktury, utworzonej z mniejszych i płytszych jam walcowatych, usytuowane są więk-
sze jamy o trapezowatych przekrojach pionowych. Opisany układ, odsłonięty tylko częściowo na 
przestrzeni ponad 250 m², skupia obecnie co najmniej 25 jam.

Materiały przechowuje się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane. 

BARŁOŻNO, st. 13, gm. Skórcz, woj. pomorskie
osada ze schyłku młodszej epoki brązu (V OEB) do młodszego okresu halsztackiego (Ha D)•	

Badania prowadziła mgr Zdzisława Ratajczyk (autorka sprawozdania) przy współpracy mgr. mgr. 
O. Felczaka i M. Kochanowskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowała Agencja Bu-
dowy i Eksploatacji Autostrad, Oddział Terenowy w Toruniu. Jeden sezon badań.

Stanowisko położone jest na stoku łagodnego wyniesienia eksploatowanego rolniczo, między 
szosą z Barłożna do Lipiej Góry a drogą polną z Barłożna do wsi Kornatka. Badania miały charakter 
ratowniczy, wyprzedzający inwestycję na A1.

Po wykonaniu wstępnych prac niwelacyjnych sprzętem mechanicznym, tj. zebraniu warstwy or-
nej o miąższości 25-40 cm, zaobserwowano na powierzchni liczne, odznaczające się ciemniejszym 
zabarwieniem, nieruchome obiekty kulturowe. Odsłonięto ich 154, z których 138 (na podstawie za-
wartości kulturowej i układu planigraficznego) zakwalifikowano do kultury łużyckiej. Znajdowały 
się one pod warstwą współczesnego humusu, bezpośrednio w intensywnie spoistej glinie morenowej 
żółtordzawobrunatnej, zachowane przeważnie w fazie reliktowej-spągowej.
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Prace prowadzono tylko w pasie planowanej A1, o szerokości 60 m i długości 100 m, przestrzen-
nie rejestrując południowo-wschodnią partię osady tej kultury. Prawdopodobnie obiekty występowa-
ły przede wszystkim na zachód od pasa Al, jednak obszar ten nie został objęty wykopaliskami, stąd 
nie określono dokładnie zasięgu stanowiska. Można założyć, że była to niewielka osada o powierzch-
ni około l ha, zajmująca jedno z bardziej wyeksponowanych wyniesień (w momencie zasiedlenia), 
obecnie ledwie widocznego w terenie.

Na podstawie kształtu, wielkości oraz wypełniska wśród odsłoniętych obiektów wydzielono jamy 
odpadkowe rzadziej zasobowe, a wyróżniające się od pozostałych wielkością, nieckowatym przekro-
jem i regularnością zaklasyfikowano jako pozostałości półziemianek zagłębionych w różnym stopniu 
w podłożu. Na tle prezentowanych jam szczególnie wyodrębnia się obiekt 7, w przybliżeniu prosto-
kątny, o zaokrąglonych narożnikach, nieckowatym przekroju i powierzchni około 16 m². Zanotowano 
w nim ponad przeciętną liczbę fragmentów naczyń glinianych (aż 614), a wokół odsłonięto 6 dołków 
posłupowych oraz pozostałości paleniska i pieca. 

Szczególny charakter miał obiekt 7A. Analiza jego wypełniska skłania do przypuszczeń, że jest 
on rumowiskiem pieca o konstrukcji kopułowej, niestety stan zachowania nie pozwala na określenie 
jego bliższych cech konstrukcyjnych.

W odkrytych jamach poza ceramiką wystąpiły jedynie pojedyncze odłupki krzemienne, półwy-
twory, surowiec krzemienny oraz liczne fragmenty węgli drzewnych i grudek polepy.

Natomiast ceramika naczyniowa kultury łużyckiej na stanowisku 119 reprezentuje dość duży 
zbiór liczący 999 jednostek taksonomicznych, z czego 897 pochodzi z wypełnisk obiektów kultu-
rowych. Jest silnie rozdrobniona. Jedynie w 3 przypadkach udało się całkowicie zrekonstruować 
naczynia i w 27 dokonać częściowej ich rekonstrukcji. Analizie technologiczno-stylistycznej podda-
no cały zbiór, wydzielając pewne typy naczyń w obrębie obiektów z ramowym ich datowaniem, co 
było możliwe przy uwzględnieniu materiału porównawczego z obszaru innych stanowisk tej kultury, 
zwłaszcza z terenu Pomorza, Kujaw i Ziemi Chełmińskiej.

Prezentowane fragmenty naczyń prawie zupełnie pozbawione były ornamentyki, zaledwie 4 
drobne fragmenty na 999 posiadały zdobienie w postaci linii pionowych, poziomych i ukośnych 
wzbogaconych obramowaniem dodatkowych ukośnych kreseczek, co sprawiało wrażenie delikat-
nego koronkowego zdobienia. Jest to najczęściej spotykana kompozycja zdobnicza na większości 
stanowisk lokalnej grupy chełmińskiej kultury łużyckiej (także wschodniopomorskiej ze względu 
na ścisłe pokrewieństwo obu tych kultur) datowana na okres Ha C i D, a zwłaszcza jej największego 
rozkwitu w Ha D.

Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Badania zakończono.

BARTÓWKA, st. 8, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 108-79/8
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza•	
osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez mgr Izabelę 
Mianowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczne Izabela Mianowska). Finansowane przez 
Telekomunikację Polską S.A. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 166 m².

Stanowisko leży na cyplu krawędzi terasy nadzalewowej Sanu. Badania prowadzono w związku 
z układaniem kabla światłowodowego. Odkryto łącznie 44 obiekty, w tym 13 jam osadowych i dwa 
dołki posłupowe. Pozostałe obiekty mają zapewne genezę naturalną. Trzy obiekty należy łączyć 
z grupą tarnobrzeską, dwa z okresem wpływów rzymskich, pozostałe zawierały niecharakterystyczne 
materiały lub też nie zawierały żadnych zabytków archeologicznych.
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ woj. podkarpackiego z/s w Prze-
myślu.

Badania nie będą kontynuowane.

Bocheń, st. 16, gm. Zduny, woj. łódzkie, AZP 59-55/ 25 – patrz: wczesne średniowiecze

Cieśle, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72 – patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

CHOCICZA WIELKA, st. 1, gm. Września, woj. wielkopolskie, AZP 54-33/27
osada (obozowisko) z epoki kamienia•	
ślad osadniczy kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (III-IV okres EB)•	
ślad osadniczy kultury pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej (późny okres rzymski?)•	
osada wczesnośredniowieczna (faza C-D)•	

Badania ratownicze w ramach Programu AUTOSTRADA prowadził na jesieni dr Józef Marcin-
kiewicz (autor sprawozdania) przy współpracy Piotra Pachulskiego oraz dokumentalistów: Jolan-
ty Dereń-Pachulskiej i Janusza Owczarka. Finansowała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. 
Pierwszy sezony badań.

Stanowisko odkryte podczas badań AZP usytuowane jest na rozległym wyniesieniu – płaskowy-
żu. Północna część stanowiska została zagrożona planowaną budową autostrady. Przebadano 55 arów 
jego powierzchni w obrębie 80-metrowego pasa przyszłej autostrady. Odkryto 160 stałych obiektów 
archeologicznych. Na podstawie występujących fragmentów naczyń wydzielono 5 jednostek chrono-
logiczno-kulturowych:

1. Osada (obozowisko) z epoki kamienia.
W południowej części wykopu, w środkowej jego partii zanotowano 3 konstrukcje szałasowe, 

w których obrębie jednoznacznie nie zlokalizowano zabytków archeologicznych. Tymczasem wystę-
pujące w otoczeniu przedmioty krzemienne pozwoliły domniemywać ich prawdopodobną chronolo-
gię, jednak bez bliższego sprecyzowania. W niedalekiej odległości kilku metrów na północ znalezio-
no np. fragmenty ceramiki neolitycznej (kultury pucharów lejkowatych?). Również w oddaleniu od 
nich o 30 m na północ wystąpiła duża jama z fragmentem naczynia kultury pucharów lejkowatych. 
W pewnym rozproszeniu na obszarze kilkunastu arów wystąpiły przedmioty krzemienne o nieco 
prymitywnej technice wykonania, wśród nich dość często napotkano narzędzia wykonane na dużych 
rdzeniach. 

2. Osada kultury łużyckiej (III-IV okres EB).
Co najmniej 19 obiektów zawierało fragmenty ceramiki należącej do ludności tej kultury. Były to 

półziemianki, konstrukcje mieszkalne, jamy zasobowe. Umieszczone między płatami gliny zwałowej 
silnie przepłukane warstwy przepuszczalne, w których często tkwiły obiekty archeologiczne, stwa-
rzały bardzo trudne warunki obserwacji z powodu słabej rozdzielczości obiektów na tle otoczenia.

3. Ślad osadniczy kultury pomorskiej. 
Na południowym skraju wykopu, w niewielkim oddaleniu od kulminacji wyniesienia odkryto 

obiekt – głęboką półziemiankę z ceramiką łużycką (?), a w jej obrębie wystąpiła jama ze zniszczo-
nym naczyniem kultury pomorskiej. Wyróżniała się znacznie intensywniejszą, ciemną próchnicą, ale 
śladów przepalonych kości ani stosu nie stwierdzono. 

4. Osada kultury przeworskiej. 
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W południowo-wschodniej części zbadanego obszaru, 70 m na wschód od narożnika zagajnika 
(zachodni skraj wykopu), na obszarze 1,5 ara odkryto 3 obiekty (jamy) z nielicznymi fragmentami 
ceramiki z późnego okresu wpływów rzymskich. Na uwagę zasługuje ob. 94 – dość głęboka jama, 
w obrębie której wystąpiła zapinka żelazna, nóż żelazny i skupisko ceramiki (grób?). Zaraz obok, 
w ob. 97 wystąpiła zapinka żelazna lub sprzączka (przedmioty metalowe przed konserwacją). W ob. 
82 oddalonym na zachód o około 35 m od powyższych wystąpiła szpila żelazna z tarczowatą głów-
ką, ale brakowało tutaj datującej ceramiki. Po kilka jam, ale również półziemianek z pojedynczymi 
fragmentami naczyń przeworskich odkryto w północnej części oraz w centralnej partii badanego 
obszaru.

5. Osada wczesnośredniowieczna (faza D-E). 
W zachodniej, centralnej i północnej partii wykopu odkryto dość rzadko rozmieszczone, poje-

dyncze obiekty z wczesnego średniowiecza, z późnych jego faz. Na zachodnim skraju wystąpiło 
kilka dużych obiektów o charakterze pozostałości intensywnie ciemnej warstwy kulturowej po obiek-
tach mieszkalnych, półziemiankach i budowlach słupowych. Odkryto też 2 paleniska (w jednym 
z nich oprócz ceramiki znaleziono ćwiek żelazny) i względnie dobrze zachowany piec kopułowy 
o konstrukcji z kamieni polnych, wśród których znaleziono fragment żarna obrotowego. W innych 
obiektach oprócz fragmentów naczyń znaleziono też kilka rozcieraczy do żaren i fragment osełki 
kamiennej. Charakterystyczną cechą osady jest niewielka ilość występującej w obiektach ceramiki, 
co wskazywałoby na krótkotrwałe zasiedlenie danego terytorium we wczesnym średniowieczu. We 
wschodniej, najdalej dotąd odkrytej partii wykopu zlokalizowano resztki dymarki z dużą ilością żużla, 
oraz kilka innych obiektów przemysłowych z występującymi w nich nielicznymi konkrecjami żużla. 
Można je wyraźnie wiązać chronologicznie i funkcjonalnie z dymarką bądź jej obsługą (centrum  
przemysłowe?).

Materiały przechowuje się w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ Sp. z o.o. w Poznaniu.
Badania będą kontynuowane. 

CZERNIAK, st. 3a, gm. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 48-38/8
cmentarzysko kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)•	

Badania prowadzili mgr mgr Marcin Woźniak i Jarosław Kozłowski (Muzeum im. Jana Kaspro-
wicza w Inowrocławiu). Finansowane przez WKZ w Toruniu.

Badania podjęto w związku z zagrożeniem stanowiska nielegalnym pozyskiwaniem piasku. Pra-
ce badawcze prowadzono w obrębie 7 wykopów archeologicznych otwartych w sąsiedztwie dołów 
rabunkowych, w północnej i zachodniej części stanowiska. Ogółem w trakcie badań udało się wyod-
rębnić 32 obiekty archeologiczne, w tym: 

- 4 groby szkieletowe ułożone na osi północ-południe z głową na południe
- pojedynczy grób o charakterze przejściowym pomiędzy ciałopaleniem a pochówkiem szkieleto-

wym (niespalona czaszka i przepalone kości ułożone na linii północ-południe z wyposażeniem)
- 10 grobów ciałopalnych jamowych w obstawie kamiennej i bez obstawy z naczyniami przy-

stawkowymi pozbawione śladów stosów pogrzebowych
- 7 grobów ciałopalnych – popielnicowych
- pojedynczy grób symboliczny, tzw. kenotaf; w regularnej obstawie kamiennej znajdował się 

czerpaczek z przepalonymi szczątkami kostnymi
- 8 obiektów ofiarnych w postaci naczyń zdeponowanych dnami do góry lub na boku (pozbawio-

ne śladów pochówków)
- bruki kamienne, pomiędzy którymi odkrywano przepalone kości i pojedyncze niewielkie naczy-

nia w postaci czerpaczków, czarek, amforek i kubków.
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Wszystkie wyodrębnione obiekty datowane są na IV-V okres epoki brązu i są identyfikowane 
z kultem wśród ludności kultury łużyckiej.

Badania będą kontynuowane.

DĄBROWA, st. 1, gm. Przystajń, woj. śląskie, AZP 86-44/33
cmentarzysko kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)•	

Wykopaliskowe badania ratownicze, przeprowadzone w terminie od 12 do 23 lipca przez mgr 
Iwonę Młodkowską-Przepiórkowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczno-Konserwator-
skie). Finansowane przez WKZ. Pierwszy po wznowieniu sezon badań. Przebadano powierzchnię 2 
arów.

Badania prowadzono na terenie częściowo zniszczonym dziką wybiórką piasku, na zachód od 
części stanowiska badanej w latach 1953 i 1963. Wykopami objęto pas terenu o szerokości 5 m, na osi 
zachód-wschód, równoległej do drogi przechodzącej przez wieś, pomiędzy sosnowym lasem a zabu-
dową wsi. Odsłonięto 2 ary powierzchni, z czego 0,15 przypadało na teren zniszczony (wyrobiska). 
Na częściowo zniwelowanej powierzchni stanowiska, na obszarze 1,85 ara odkryto 26 obiektów gro-
bowych, z czego 25 szkieletowych i 1 ciałopalny, datowanych na IV-V okres epoki brązu. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Częstochowskim.
Badania będą kontynuowane.

Dziecinów, st. 22, gm. Sobienie-Jeziory, woj. mazowieckie, AZP 62-69/68 – patrz: wczesna epoka 
żelaza

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

GIEBUŁTÓW, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. małopolskie, AZP 95-59
osada zapewne kultury lubelsko-wołyńskiej cyklu lendzielsko-polgarskiego z okresu neolitu•	
cmentarzysko szkieletowe kultury łużyckiej•	
osada z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza•	
osada średniowieczna•	

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone na jesieni przez dr. Krzysztofa Tunię (autor 
sprawozdania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 2 arów.

Celem prac było zbadanie partii stanowiska w miejscu najbardziej narażonym na destrukcję – 
określenie jego chronologii oraz eksploracja niszczonych przez orkę obiektów, wśród których znaj-
dują się szkieletowe groby w obstawach kamiennych. 

W tym sezonie zdjęto zabezpieczenia, wykop poszerzono do powierzchni 2 arów oraz wyeksplo-
rowano wszystkie znajdujące się w jego obrębie obiekty.

W rezultacie prac wykopaliskowych natrafiono na bogaty i zróżnicowany zestaw obiektów. Naj-
starszą fazę zarejestrowaną w obrębie wykopu stanowią dwie jamy z obfitymi materiałami cera-
micznymi należącymi – według wstępnej, polowej analizy – do kultury (grupy) lubelsko-wołyńskiej 
cyklu lendzielsko-polgarskiego. Odkrycie to dokumentuje bardzo rzadkie na zachodniomałopolskiej 
wyżynie lessowej materiały tego zespołu. Ważnym odkryciem, nie często spotykanym w obrębie tego 
regionu, jest zespół grobów szkieletowych kultury łużyckiej. Szczególną wśród nich uwagę zwracają 
obiekty nr 5 i 10, będące zbiorowymi pochówkami wyposażonymi w ceramikę, wyroby metalowe 
i ozdoby kościane, obwarowane murami kamiennymi. Ciekawą formą jest pochówek nr 13, zawiera-
jący szkielet dziecka przykryty nasypem kamiennym. W grobie nr 4 odkryto silnie zniszczone przez 
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orkę pozostałości szkieletu. Z zespołem grobów kultury łużyckiej związane są najprawdopodobniej 
3 kenotafy. Jeden z nich, obiekt nr 12, to nasyp kamienny analogiczny do formy grobu nr 13, nie za-
wierający jednakowoż szkieletu. Dwa dalsze obiekty – 6 i 9 – posiadają formę dwóch równoległych 
do siebie rzędów kamieni wapiennych ograniczających jamę nie zawierającą żadnych materiałów. 
Pojedynczym znaleziskiem w obrębie badanej partii stanowiska jest – wielofunkcyjny zapewne – 
piec w formie jamy o kolistym zarysie poziomym i trapezowatym profilu, wyłożonej na dnie warstwą 
kamieni oraz szamotem z rozbitych naczyń, wylepionych od góry warstwą silnie przepalonej gliny. 
Materiał ceramiczny z dna pieca pozwala określić jego chronologię na późną epokę brązu lub okres 
halsztacki. Ostatnią fazę okupacji terenu stanowiska wyznacza zespół 3 jam datowanych na okres 
średniowiecza. W obrębie wykopu natrafiono również na kilka obiektów i kilkanaście jam posłupo-
wych o nieokreślonej chronologii.

Stanowisko znajdujące się w obrębie stoku opadającego w stronę prawobrzeża Nidzicy poddane 
jest postępującej erozji. Szczególnie zagrożony jest lokalny załom dolnej partii stoku, gdzie założono 
wykop badawczy. Rangę stanowiska, w odniesieniu do wszystkich wyróżnionych w jego obrębie faz, 
określić można jako znaczną.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Igołomii.
Badania będą kontynuowane.

GRABEK, st. 9, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/41
ślad osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
pozostałości osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 15 lipca do 15 września 
przez Ryszarda Pietrzaka (autor sprawozdania, Centrum Badań Archeologicznych Fundacji Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Kopalnie Węgla Brunatnego „Bełcha-
tów”. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,99 ha.

Prace wykopaliskowe podjęto ze względu na zagrożenie stanowiska rozbudową kopalni węgla 
brunatnego. Zarejestrowano łącznie 705 wziemnych obiektów kulturowych o zróżnicowanym cha-
rakterze (np. piece wapienniki, pozostałości naziemnej budowli słupowej, paleniska, jamy posłupo-
we, jamy gospodarcze, studnię). Ponadto na około 70% powierzchni zarejestrowano warstwę kul-
turową, której genezy należy się doszukiwać w osadnictwie ludności kultury łużyckiej. Najbardziej 
reprezentowane są pozostałości osady ludności kultury łużyckiej oraz osady kultury przeworskiej 
(późny okres wpływów rzymskich).

Pozyskane źródła archeologiczne związane z tymi dwoma jednostkami kulturowymi wniosą za-
pewne nowe informacje do stanu badań nad pradziejami na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu. 

Badania nie będą kontynuowane.

GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6
obozowisko schyłkowopaleolityczne•	
obozowisko mezolityczne•	
cmentarzysko kultury trzcinieckiej•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	
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osada z okres rzymskiego•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI i X-XI w.)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 9 do 26 września przez 
dr. hab. Sylwestra Czopka (Muzeum Okręgowe i Instytut Archeologii WSP w Rzeszowie). Finan-
sowane przez WKZ i Instytut Archeologii WSP w Rzeszowie. Czwarty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 496 m².

Najstarszą fazę osadnictwa na tym stanowisku reprezentują pojedyncze wytwory krzemienne 
występujące głównie w warstwie kulturowej. Ogółem odkryto 37 obiektów, z których 15 wiąże się 
z osadnictwem grupy tarnobrzekiej. Były to owalne lub nieregularne w zarysie jamy z niewielką 
ilością materiału zabytkowego, głównie ceramiki. Na uwagę zasługuje obiekt nr 84 będący grobem 
kultury trzcinieckiej. Kości zachowały się w stanie szczątkowym. Wyposażenie stanowiło naczyń-
ko wazowate na nóżkach „postawione” na glinianym przęśliku i gładziku kamiennym. 5 obiektów 
pochodzi z okresu rzymskiego, w tym częściowo uszkodzona chata mieszkalna z interesującym ma-
teriałem zabytkowym (ceramika, przęślik, ostroga, grzebień), który może być odnoszony do okresu 
późnorzymskiego. W warstwie kulturowej wystąpiły ponadto dwie fibule żelazne o zbliżonej chro-
nologii. Badania tegoroczne przyniosły odkrycie dwóch kolejnych chat będących typowymi dla tego 
stanowiska obiektami datowanymi na VI wiek. W jednej z nich zaobserwowano dwa poziomy osad-
nicze. Obiekt starszy to chata z przełomu okresu rzymskiego i wędrówek ludów. Obiekt młodszy mo-
żemy datować na okres wczesnosłowiański. Miał charakterystyczny czworokątny zarys i piec glinia-
ny w północno-wschodnim narożniku. W obydwu obiektach poza ceramiką wystąpiły tzw. „chlebki” 
gliniane.

Najmłodszą chronologię na stanowisku miał wannowaty obiekt wczesnośredniowieczny datowa-
ny na X-XI w.

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

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane

GRÓDEK, st. 1B, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie, AZP 87-94/70
cmentarzysko popielnicowe kultury łużyckiej (epoka brązu)•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (ROBiDZ w Lublinie) miały 
charakter prac ratowniczych. Trzeci sezon badań, w trakcie którego przebadano powierzchnię 1 ara.

Łącznie odkryto i zadokumentowano 7 grobów popielnicowych kultury łużyckiej i 1 jamowy 
obiekt nowożytny. Niewielkie i już częściowo zniszczone jamy grobowe zawierały z reguły jedno 
naczynie – popielnicę. Popielnice reprezentują niemal wyłącznie dwie formy naczyń. Są to naczynia 
dwustożkowe i esowate garnki, a jedynym wyjątkiem był kubek pełniący rolę popielnicy w grobie nr 
48. Dotychczas na cmentarzysku odkryto 52 groby.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie. Wyniki badań 
zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. V, 2000.

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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Kosewo, st. 9, gm. Stary Lubotyń, woj. mazowieckie, AZP 42-74/4 – patrz: wczesna epoka żelaza

Kossobudy, s. 1, gm. Raciąż, woj. mazowieckie, AZP 45-58/7 – patrz: wczesna epoka żelaza

KRAKÓW-BIERZANÓW, st. 27, woj. małopolskie, AZP 103-57/27
obozowisko z okresu schyłkowego paleolitu•	
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury łużyckiej z epoki brązu•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	
ślady dróg gruntowych z przełomu XVIII i XIX w.•	
okopy z I wojny światowej (?)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 10 kwietnia do 30 listopada 
przez mgr Barbarę Drobniewicz, prof. Sławomira Kadrowa (autor sprawozdania) i mgr. Ryszarda Na-
glika (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 324,2 
arów.

Celem badań była kontynuacja szerokopłaszczyznowej eksploracji reliktów osadnictwa z koń-
ca epoki brązu i nowożytnych – zagrożonych całkowitym zniszczeniem – w liniach rozgraniczenia 
projektowanej autostrady A4 na odcinku południowego obejścia Krakowa. W 1999 r. odkryto 470 
obiektów kultury łużyckiej i zbadano w odcinkach dalszych 15 rowów (głównie ślady nowożytnych 
dróg gruntowych oraz okopów będących zapewne częścią austriackich fortyfikacji Prokocimia z po-
czątków XX w.). W trakcie tych prac pozyskano około 70 tys. fragmentów ceramiki (głównie kultury 
łużyckiej) oraz kilkaset wyrobów krzemiennych.

W opisywanym sezonie badawczym odkryto niezwykle interesujące relikty ciałopalnego założe-
nia sepulkralnego z okresu wczesnego średniowiecza typu Alt Käbelich. Usytuowane jest ono w naj-
wyżej położonych partiach stanowiska.

Na wschodnim krańcu stanowiska odkryto natomiast ślady dość rozległego obozowiska ze schył-
kowego paleolitu.

Podobnie jak w poprzednim sezonie 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 50-70 cm. Rowy (o trudnej w tej chwili do przewidze-
nia 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 profilu 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. Rowy, rozpoznane jako okopy z początków XX w., rozlokowane są w centralnej partii 
wyniesienia, czyli w południowej części opisywanego stanowiska. Wyróżniały się one niezwykle 
regularnym, prostoliniowym przebiegiem. Nie zanotowano w ich wypełniskach jednak żadnych mi-
litariów.

Wśród pozyskanych fragmentów ceramiki nadal dominowały skorupy z rozbitych kielichów so-
lowarskich. W dalszym ciągu ich rozkład przestrzenny nie ujawnił żadnych koncentracji lub czytel-
nych układów innego typu. Tak jak w poprzednim sezonie ceramika domowa reprezentuje szerokie 
spektrum form typowych dla osad kultury łużyckiej z końca epoki brązu w zachodniej Małopolsce.
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W bieżącym sezonie udało się ustalić, że znaczne partie stanowiska, położone w zachodniej czę-
ści stanowiska (wzdłuż obecnej ulicy Wielickiej) zostały zniszczone w wyniku osunięcia się stoku. 
Analiza stratygraficzna ujawniła, że miało to miejsce w późnym średniowieczu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”, „Materiałach z badań wykopalisko-

wych na trasie A4”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Bierzanów, st. 30, woj. małopolskie, AZP 103-57 – patrz: wczesna epoka żelaza

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9
ślad osadnictwa paleolitycznego•	
ślad osadnictwa kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada produkcyjna kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu – okresu halsztackiego C•	
osada produkcyjna kultury przeworskiej•	
ślady osadnictwa z okresu późnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 14 kwietnia do 30 września 
przez 3 ekipy archeologów: Kazimierza Regułę, mgr. Jarosława M. Frasia, mgr. Wojciecha Machow-
skiego, mgr Joannę Machowską, B. Koniecznego (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finanso-
wane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Czwarty sezon badań. Przeba-
dano w sumie w 1998 i 1999 r. powierzchnię około 170 arów. 

Celem przeprowadzonych prac było przebadanie zagrożonej zniszczeniem części stanowiska 
znajdującej się w obrębie powstającego południowego odcinka obwodnicy Krakowa.

Stanowisko położone jest pomiędzy ulicami Cechową, Podgórki, Soboniowicką i Wyrwy, w dol-
nej partii północnego, prawie 2-kilometrowego stoku wyniesienia z licznymi wypłaszczeniami, opa-
dającego w kierunku niewielkiego przepływającego przez Kurdwanów cieku wodnego (bez nazwy), 
stanowiącego prawobrzeżny dopływ Wilgi. Kulminacja wzgórza, na którego stoku odkryto stano-
wisko, znajduje się na wysokości ponad 300, a samo stanowisko na 240-250 m n.p.m. Dno doliny 
osiąga wysokość około 220 m n.p.m. Różnice wysokości pomiędzy skrajnymi punktami badanego 
obszaru dochodzą do 3 metrów. Podłożem są powstałe w okresie górnej jury, kremowo-białe wapie-
nie skaliste z licznymi ciemnoszarymi bułami krzemiennymi, stanowiące najbardziej wysuniętą na 
południe wychodnię tych skał w kierunku Kotliny Wielickiej. Wapienie przykryte są (poza wychod-
niami) nawarstwieniami humusu, polodowcowych iłów, żwirów, piasków czy wręcz druzgotu skal-
nego – głównie piaskowcowego. Stwierdzono także występowanie granitów skandynawskich. Cały 
obszar podlegał i w dalszym ciągu podlega intensywnemu rozwojowi zjawisk krasowych. Wskazują 
na to odkryte w trakcie prowadzonych prac liczne zapadliska terenu – początkowo brane za obiekty 
archeologiczne – oraz wypływające w okolicy stanowiska liczne, często okresowe, źródła zasilające 
przepływający na dnie doliny ciek wodny.

Wydzielono 619 obiektów (razem z wydzielonymi w 1998 r. – 626), z których część w trakcie 
dalszej analizy okazała się pochodzenia naturalnego. Wśród nich zasługują na uwagę wspomniane 
wyżej „obiekty” powstałe na skutek występujących zjawisk krasowych trwających nie przerwanie do 
dziś. Liczne leje krasowe i zapadliska o zróżnicowanej wielkości i regularnych zarysach wypełnia-
ły się materiałami ceramicznymi i nawarstwieniami antropogenicznymi, co czyniło je w momencie 
ich wyróżniania praktycznie nierozpoznawalnymi. Głębokość eksploracji odkrywanych nawarstwień 
wahała się od około 30 do 500 cm. Prowadzone prace doprowadziły do odkrycia materiałów datowa-
nych od paleolitu po czasy nowożytne. Większość zabytków występowała poza obiektami w ramach 
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piaszczystej brązowej warstwy, która przynajmniej w części miała charakter spływowy. Za najstarszy 
artefakt należy uznać środkowopaleolityczne zgrzebło odkryte na złożu wtórnym oraz krzemienne 
zabytki ze schyłkowego paleolitu.

Odkryto także niewielką ilość wyrobów z krzemienia oraz ułamków ceramiki związanych z kul-
turą mierzanowicką, nie łącząc ich jednak z konkretnymi obiektami. Największą ilość zabytków 
ruchomych oraz obiektów można datować na V okres epoki brązu i halsztatu C. Związana z tym okre-
sem osada kultury łużyckiej wydaje się mieć w dużej mierze charakter produkcyjny. Wskazuje na to 
odkrycie wśród innych form ceramicznych kilkudziesięciu tysięcy ułamków naczyń kielichowatych, 
wiązanych powszechnie z produkcją soli. Obecne były na całym terenie stanowiska, koncentrując się 
w większych ilościach wokół kompleksu obiektów znajdującego się na styku nawarstwień piaszczy-
stych i ilastych. Występują tam jamy odpadowe, wybierzyska i ewentualne obiekty produkcyjne.

Do ciekawych odkryć zaliczyć należy wydzielenie około 100 palenisk (pieców) zgrupowanych 
w północno-zachodniej i zachodniej części badanego stanowiska. W wielu z nich stwierdzono wystę-
powanie warstw spalenizny węgla drzewnego oraz kamieni. Kamienie zalegały najczęściej w ramach 
warstwy spalenizny lub na jej stropie. Używano przede wszystkim piaskowców i wapieni, a tylko 
sporadycznie granitów skandynawskich. Paleniska wydają się układać wokół pustych przestrzeni, 
których wydzielenie do pewnego stopnia staje się problematyczne ze względu na nakładanie się na 
siebie kolejnych zgrupowań. Obiekty na podstawie nielicznej ceramiki oraz badań dendrochronolo-
gicznych można wiązać ze schyłkowymi fazami rozwoju kultury przeworskiej.

Ponadto odkryto niewielkie ilości ceramiki średniowiecznej, niepowiązanej z obiektami arche-
ologicznymi.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

KRAKÓW-RŻĄKA, st. 1, woj. małopolskie, AZP 103-57/35
osada kultury łużyckiej z V okresu brązu•	
pozostałości okopów austriackich z początku XX w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 4 października do 30 li-
stopada przez mgr Barbarę Drobniewicz, prof. Sławomira Kadrowa (autor sprawozdania), mgr. Ry-
szarda Naglika, mgr Justynę Rodak, mgr. Tomasza Rodaka (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). 
Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 23 arów.

Celem badań było rozpoczęcie szerokopłaszczyznowej eksploracji reliktów osadnictwa z końca 
epoki brązu zagrożonych całkowitym zniszczeniem w liniach rozgraniczenia projektowanej autostra-
dy A4 na odcinku południowego obejścia Krakowa.

W trakcie prac pozyskano około 3 tys. fragmentów ceramiki (głównie kultury łużyckiej) oraz 
nieliczne wyroby krzemienne.

Obiekty kultury łużyckiej to stosunkowo niewielkie owalne lub okrągłe jamy w rzucie pozio-
mym i nieckowate w profilu. Zalegające w nich wypełniska miały najczęściej charakter jedno- lub 
dwuwarstwowy. Ich wymiary były następujące: średnice od l do 2 m i głębokość najczęściej 50-70 
cm. Okop z początku XX wieku miał spąg wyłożony cegłą. Nie zanotowano w nim prawie żadnych 
zabytków, poza kilkoma redeponowanymi fragmentami ceramiki kultury łużyckiej.

Wśród pozyskanych fragmentów ceramiki nadal dominowały skorupy z rozbitych kielichów so-
lowarskich. Ceramika domowa reprezentuje 6 podstawowych form kultury łużyckiej z końca epoki 
brązu w zachodniej Małopolsce.



65

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”, „Materiałach z badań wykopalisko-

wych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”.
Badania będą kontynuowane.

KURÓW, st. 1, gm. Wieluń, woj. łódzkie, AZP 77-42/1
grodzisko kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu•	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	

Badania prowadził mgr Radosław Janiak. Finansował Uniwersytet Łódzki. Trzeci sezon badań.
Grodzisko położone jest 4 km na zachód od wsi. Zlokalizowane zostało na piaszczystym wy-

niesieniu, które od północy wyodrębnia dolina zmeliorowanej obecnie rzeki Pysznej. Z pozostałych 
trzech stron otoczone jest obniżeniem terenu, niegdyś zabagnionym. Obiekt zajmuje powierzchnię 
około 25 ha.

Prowadzone w 1999 roku prace wykopaliskowe koncentrowały się we wschodniej części obiektu. 
Wykop o wymiarach 22,5 x 2 m zlokalizowano tak, aby rozpoznać nawarstwienia wału obronnego 
oraz przylegającego do niego fragmentu majdanu.

W trakcie badań udało się stwierdzić, że również w tej części umocnień, podobnie zresztą jak 
w części południowo-zachodniej, funkcjonowały fortyfikacje wzniesione w konstrukcji drewnia-
no-ziemnej. Dodać jednak należy, iż ze względu na znaczne zniszczenie wału obronnego poniższe 
ustalenia dotyczą tylko partii przyziemia. Licowanie od strony przedpola tworzyła konstrukcja sza-
lunkowa, której drewniane belki ułożono równolegle do linii przebiegu wału, a od strony przedpola 
zabezpieczone były pionowo ustawionymi słupami. Zewnętrzna ściana licująca spoczywała na ka-
miennej stopie fundamentowej szerokości około l metra. Ścianę licującą od strony majdanu tworzyła 
konstrukcja plecionkowa. Odległość między licowaniem fortyfikacji wynosiła około 5 metrów. Jądro 
wału tworzyły warstwy próchnicy zebranej zapewne z najbliższego otoczenia oraz żółtego piasku.

Na majdanie, u podstawy wału odkryto nowożytne wkopy, będące prawdopodobnie reliktami no-
wożytnych rowów melioracyjnych, biegnących wzdłuż linii przebiegu umocnień. Spowodowały one 
zniszczenie zarówno warstw destrukcyjnych wału obronnego, jak również nawarstwień fragmentu 
majdanu przylegającego do wału.

Odkryty w wykopie materiał ceramiczny podgrupy kępińskiej grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej datować należy na późną epokę brązu. W trakcie badań pozyskano także trzy za-
bytki krzemienne.

Badania będą kontynuowane.

LIPNIK, st. 5, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-79/155
osada kultury trzcinieckiej i z wczesnej fazy kultury łużyckiej•	
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez dr. Wojciecha Blajera 
(autor sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu). Finansowane przez WKZ woj. podkarpackiego z/s w Przemyślu, Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 332 m².

Pozostałości grobów występowały tuż pod warstwą ziemi ornej, w północnej części stanowiska 
na głębokości około 25-30 cm, w części południowej na głębokości 50-60 cm, w jasnoszarym pod-
glebiu lub żółtawym, gliniasto-lessowym calcu. Wyeksplorowano 59 obiektów uznanych za ciało-
palne groby popielnicowe i l grób ciałopalny bezpopielnicowy. W około 1/2 przypadków zachowała 
się połowa bądź większa część popielnicy. Interpretacja innych obiektów – co najmniej 9 skupisk 
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ceramiki, niekiedy zawierających duże fragmenty naczyń, ale bez śladów kości – nie jest oczywista. 
Prawdopodobnie są to resztki zniszczonych grobów popielnicowych lub tzw. grobów symbolicznych. 
Brak przesłanek, by można było twierdzić, że są to trudne do rozpoznania groby szkieletowe. Ponad-
to odkryto zasypiska 2 jam trapezowatych (z których jedna została wyeksplorowana tylko częścio-
wo), niewielką jamę o regularnym zarysie (dół posłupowy?) i 4 zwarte skupiska polepy z odciskami 
konstrukcyjnymi. Należy je zapewne wiązać z istniejącą tu przed założeniem cmentarzyska osadą 
kultury trzcinieckiej lub z wczesnej fazy kultury łużyckiej. Zaobserwowano sytuację, gdy jedna z po-
pielnic znajdowała się nad zasypiskiem trapezowatej jamy.

Większość naczyń ceramicznych, zachowanych całkowicie lub w ułamkach, reprezentuje for-
my znane z poprzedniego sezonu badań. Są to gładkościenne garnki esowate, wazy dwustożkowate 
o zaokrąglonym załomie i lekko wyodrębnionej szyjce, misy oraz czerpaki. Po raz pierwszy w śro-
dowisku grupy tarnobrzeskiej odkryto fragmenty dużych mis na czterech nóżkach. Należy zwrócić 
uwagę na obecność form mających niewątpliwie obce powiązania: fragment dużej dwustożkowatej 
wazy o karbowanym załomie, typowej dla grupy śląskiej kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu, 
owalny płaski guz pochodzący z górnej nasady ucha czerpaka lub czarki, mający nawiązania w kul-
turze Noua, i dwa naczynia guzowate wykonane w stylu kultury Gava. Bardzo istotne jest odkrycie 
– po raz pierwszy w kontekście wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej – 2 zdobionych bransolet typu 
Sieniawa, datowanych HaAl, tj. na 2. połowę III okresu epoki brązu. Drobne przedmioty brązowe 
lub ich ułamki (co najmniej 9) znalezionych zostało w 6 innych grobach. W 3 grobach stwierdzono 
obecność niewielkich przedmiotów żelaznych, w tym szpili. Luźno w ziemi ornej wystąpiła zdobiona 
brązowa bransoleta (III-IV okres epoki brązu), ułamek sierpa z guzkiem i kamienny wisiorek z prze-
wierconym otworkiem.

Wyniki badań z 1999 roku potwierdziły wcześniejsze przypuszczenie, iż na cmentarzysku re-
prezentowane są groby z wszystkich 3 faz rozwojowych grupy tarnobrzeskiej. Bardzo interesująca 
jest obecność zabytków ceramicznych dowodzących istnienia wielokierunkowych dalekosiężnych 
powiązań. Na podstawie zarejestrowanych na powierzchni resztek grobów oraz wykopów sondażo-
wych można stwierdzić, że cmentarzysko zajmuje obszar co najmniej 60 x 50 m.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim” oraz „Materiałach i Sprawozda-
niach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”.

Badania będą kontynuowane.

LUTOMIERSK KOZIÓWKI, st. 3 d, gm. Lutomiersk, woj. łódzkie, AZP 66-49/31
osada kultury łużyckiej z IV/V okresu epoki brązu•	
Weryfikacyjno-ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Pawła 

Zawilskiego (autor sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez 
Archeograf. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m².

Stanowisko znajduje się na północnym stoku wydmy wnikającej w dolinę rzek Neru i Wrzącej. 
Przyczyną podjęcia badań było wybieranie piasku, które prowadzone jest na obszarze o powierzchni 
około 10 arów. W profilach wybierzysk piasku odnotowano obecność warstwy kulturowej o miąż-
szości do 40 cm oraz 14 obiektów. Zdołano wyeksplorować 12 jam. Obiekty zachowały się bez stro-
powych oraz częściowo bocznych partii wypełnisk. Relikty jam interpretowane są jako pozostałości 
jam gospodarczych.

W jednym przypadku odnotowano palenisko z jednowarstwowym kamiennym brukiem. Zawar-
tość jam stanowiły przede wszystkim ułamki ceramiki, w których podstawową kategorią były na-
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czynia zasobowe o chropowaconych powierzchniach zewnętrznych. Były to głównie garnki śred-
niej wielkości o prostych lub lekko wychylonych na zewnątrz szyjach, w profilu zbliżone do form 
tulipanowatych. W grupie ceramiki dużej bądź średniej wielkości znajdują się także ułamki naczyń 
„stołowych”, tj. starannie wykonanych i zazwyczaj ornamentowanych. Są to nie dość charaktery-
styczne fragmenty naczyń by przypisać je amforom. Naczynia małej wielkości występują w więk-
szej liczbie form. W pełni zrekonstruowano tylko jedną formę. Jest to mały stożkowaty czerpak 
zaopatrzony w taśmowate ucho osadzone na wysokości wylewu. Na spodzie dna, mniej więcej kon-
centrycznie, umieszczony jest niewielki dołek. Wśród zbliżonych form naczyń znajduje się górna 
partia ornamentowanej, półkulistej misy. Zdobienie zostało wykonane przy użyciu dwóch technik 
– rycia i chropowacenia. Górna partia naczynia jest wygładzona, na wysokości dolnego mocowa-
nia ucha rozpoczyna się obszar schropowaconej powierzchni, z tym że poniżej samego ucha dalej 
kontynuowane jest pasmo gładkiej powierzchni. Ornament ryty obejmuje jedynie te fragmenty na-
czynia, które są schropowacone. Zdobienie to tworzy układ równoległych rytych bruzd, umieszczo-
nych miejscami pionowo, miejscami ukośnie, a miejscami poziomo. Do niewielkich form zaliczyć 
można także dwa naczynia o zbliżonym do beczułkowatego profilu. Pierwsze z nich nawiązuje do 
większych typów ceramiki – garnków. Ma ono całkowicie schropowaconą powierzchnię zewnętrzną 
poza pasem przydennym, który jest wygładzony. Drugi okaz to małe naczyńko, cienkościenne o be-
czułkowatej tektonice, pokryte układem szerokich, pionowych, płytkich bruzd wyrytych na schro-
powaconej powierzchni (pasmo tuż pod krawędzią pozostawiono gładkie). Kolejną grupę zabytków 
stanowią artefakty krzemienne, których pozyskano 27. Konkrecje krzemienne opracowano techniką 
łuszczenia, a surowcem do tego użytym był krzemień bałtycki. Obróbka jest nastawiona na doraźny 
efekt, w trakcie łuszczenia adaptowano te jej efekty, które mogły mieć użytkowe znaczenie, bez na-
stawienia na produkcję półsurowca. Z „regularnych” narzędzi dysponujemy drapaczem wykonanym 
na odłupku. Z uwagi na postępujące niszczenie stanowiska przewidywane jest kontynuowanie badań  
ratowniczych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdania Archeologicznych”, t. V, s. 103-

116.
Badania będą kontynuowane.

ŁĄG KOLONIA, st. 19, gm. Czersk, woj. pomorskie, AZP 22-38/55
ślad osadniczy kultury łużyckiej•	

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkie-
go). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko położone jest na wyniesieniu sandrowym, otoczonym podmokłymi łąkami, w dorze-
czu rzeki Niechwaszcz, około 300 metrów na południe od stanowiska 20 (cmentarzysko). Badaniami 
objęto obszar 60 m2. Stanowisko zniszczone prawdopodobnie w wyniku działań związanych z II woj-
ną światową – warstwa spalenizny, leje, łuski. Odkryto kilkadziesiąt fragmentów ceramiki łużyckiej 
oraz spalone kości. 

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Ze względu na stopień zniszczenia stanowiska badania nie będą kontynuowane.

ŁĄG KOLONIA, st. 20, gm. Czersk, woj. pomorskie, AZP 22-38/56
cmentarzysko grupy kaszubskiej kultury łużyckiej – IV-V okres epoki brązu•	

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkie-
go). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. 
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Stanowisko położone jest na wyniesieniu sandrowym, otoczonym podmokłymi łąkami, w dorze-
czu rzeki Niechwaszczy.

Badaniami objęto obszar o powierzchni 125 m2. Odsłonięto i wyeksplorowano 7 grobów ciało-
palnych zniszczonych wkopami. W pięciu grobach odkryto bruki kamienne – owalne i prostokątne. 
W dwu pozostałych jamach znajdowało się kilka kamieni, które pierwotnie również mogły tworzyć 
bruki. Z działalnością obrzędową można łączyć obecność paleniska w grobie nr 1. W pozostałych 
grobach znaleziono duże ilości węgli drzewnych. Pozyskany materiał ceramiczny jest bardzo roz-
drobniony. Barwa fragmentów ceramiki jest jasnobrunatna i brunatna, powierzchnie są gładzone 
i niekiedy czernione, dominuje domieszka drobnoziarnista. Odkryto tylko jeden przedmiot metalowy 
– obrączkę zrobioną z podwójnego drutu brązowego. Wykonano badania antropologiczne kości.

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. VII, s. 

173-186.
Badania będą kontynuowane.

ŁÓDŹ POLESIE, st. „Ogród Botaniczny”, gm. Łódź, woj. łódzkie, AZP 66-51/33
osada kultury łużyckiej z IV/V okresu epoki brązu•	

Weryfikacyjno-ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Pawła 
Zawilskiego (autor sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez 
Archeograf. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 190 m². 

Od 3 lat na terenie Ogrodu Botanicznego trwa budowa sieci wodociągowej. Wobec niepodejmo-
wania wyżej wymienionych prac pod nadzorem archeologicznym zdecydowano się na rozpoczęcie 
prac weryfikacyjno-ratowniczych we własnym zakresie. W profilach wykopu instalacji wodociągo-
wej dokonano odkrycia szeregu jam i zaciemnień, w których wypełniskach znajdował się materiał 
zabytkowy. Zdołano sporządzić dokumentację (w skali 1:50) rejestrującą wszystkie obiekty, jakie 
wystąpiły w profilu wykopu. Zarejestrowano 15 jam, lecz wobec braku współpracy wykonawcy ro-
bót budowlanych w pełni wyeksplorowano jedynie 2 obiekty. Jamy charakteryzowały się „sinym” 
zarysem wynikającym z zalegania na podmokłym, gliniastym podłożu. Z uwagi na duży stopień 
zniszczenia zarejestrowanych obiektów nie można określić ich pierwotnych funkcji. W jednym 
przypadku zakładać możemy, że zarejestrowano relikty paleniska z glinianą kopułą. Objęty bada-
niami wykop budowlany miał 190 m długości. Nie zaobserwowano obecności warstwy kulturowej, 
a wszystkie wyróżnione jamy zalegały bezpośrednio w warstwie calcowego piasku. Zgromadzono 
niewielki zbiór ceramiki (84 ułamki). Zdołano zrekonstruować jedną pełną formę naczynia, oraz 
w dużym stopniu odtworzyć dwie następne. W zbiorze nie wystąpiły ułamki naczyń ornamentowa-
nych. Spotykamy jedynie fragmenty ceramiki o powierzchniach zewnętrznych wygładzonych lub 
schropowaconych. Mała próbka materiałowa dostarcza niewielkiej ilości fragmentów pochodzących 
z garnków. Przeważają formy o lekko esowatym profilu oraz ułamki pochodzące z naczyń o zbliżo-
nym do cylindrycznego uformowaniu partii wylewu. Zachowały się duże fragmenty dwóch dużych 
naczyń o gładkich powierzchniach zewnętrznych. Pierwsze z nich pochodziły z formy dwustoż-
kowatej o ostrym załomie brzuśca. Drugie z naczyń należy do form wazowatych, określanych też 
w starszej literaturze naczyniami baniastymi. W grupie ułamków pochodzących z obiektów śred-
niej wielkości znajdują się fragmenty naczyń gładzonych o łukowato ukształtowanych wysokich 
szyjkach. Być może są one częścią dzbanków. Krawędzie mąją uformowane płasko, wychylone na  
zewnątrz.

Ostatnią z wyróżnionych form reprezentuje mała profilowana misa o kołnierzowato uformowa-
nej krawędzi wyraźnie wyodrębnionej z partii brzuśca i płasko ściętym na zewnątrz wylewie. Pra-
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ce instalacyjno-budowlane na obszarze „Ogrodu Botanicznego” zaplanowane są na kolejne 2 lata, 
w związku z czym należy kontynuować badania ratownicze.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Mierzyn, st. 30 (stanowisko w granicach administracyjnych Szczecina), woj. zachodniopomorskie, 
AZP 30-05/45 – patrz: wczesne średniowiecze

Mikulice, st. 4, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-80/132 – patrz: wczesne średniowiecze

NIENADOWA, st. 3, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/38
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 10 do 15 września przez 
Beatę Rokitowską (autorka sprawozdania, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Prze-
myślu). Finansował Zakład Telekomunikacji S.A. w Przemyślu. Przebadano powierzchnię 80 m².

Stanowisko zostało zlokalizowane w czasie badań M. Parczewskiego w ramach AZP w 1986 
roku.

Podczas ratowniczych badań wyprzedzających znaleziono 23 fragmenty ceramiki prahistorycz-
nej, z których jedna nie została określona; pozostałe pochodzą z grupy tarnobrzeskiej kultury łużyc-
kiej i odkryto je w centralnej części stanowiska.

Nie uchwycono obiektów o charakterze archeologicznym na badanym odcinku.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.

NIENADOWA, st. 4, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/39
osada z okresu neolitu?•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 6 do 18 września przez 
Beatę Rokitowską (autorka sprawozdania, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Prze-
myślu). Finansował Zakład Telekomunikacji S.A. w Przemyślu. Przebadano powierzchnię 236 m².

W 1986 roku w ramach badań AZP (M. Parczewski) odkryto stanowisko osadnicze, z którego 
zebrano 22 fragmenty naczyń z epoki brązu (grupa tarnobrzeska) oraz jeden zabytek z radiolarytu 
(epoka kamienia – epoka brązu).

W czasie badań ratowniczych w 1999 r. uchwycono w pasie badanego stanowiska cztery obiekty, 
z których trzy zawierały materiał archeologiczny: ceramikę oraz drobne fragmenty węgla i polepy. 
Obiekty znajdujące się w południowo-zachodniej części badanego odcinka były znacznie większe od 
obiektów z jego północno-wschodniej części i różniły się kształtem, wielkością oraz rodzajem wy-
pełniska; największy miał wymiary 220 x 198 cm, z niego także pochodzi największa ilość materiału 
archeologicznego. Wydaje się, że zbadane obiekty miały charakter zespołu osadniczego (trzy jamy 
i dołek posłupowy?). Znaleziono także około 200 fragmentów ceramiki (grupa tarnobrzeska, neolit – 
kilka fragmentów, 1 fragment nieokreślony) oraz narzędzie krzemienne (na wiórze).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.
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NIENADOWA, st. 5, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/40
osada kultury ceramiki sznurowej z okresu eneolitu•	
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 19 sierpnia do 3 września 
przez Beatę Rokitowską (autorka sprawozdania, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Przemyślu). Finansował Zakład Telekomunikacji S.A. w Przemyślu. Przebadano powierzchnię  
132 m².

Stanowisko zostało odkryte w czasie badań AZP w 1986 r. (M. Parczewski), kiedy znaleziono 
kilkadziesiąt fragmentów naczyń z epoki brązu (grupa tarnobrzeska).

W czasie badań ratowniczych w 1999 r. znaleziono na obszarze badanego odcinka, biegnącego 
przy wschodniej granicy zlokalizowanego stanowiska, wzdłuż osi północny zachód – południowy 
wschód, 155 fragmentów ceramiki oraz dwa zabytki krzemienne i dwa odłupki: z margla dynowskie-
go i rogowca manilitowego (?). Ponadto na południe od wykopu na powierzchni stanowiska znalezio-
no dwa luźne fragmenty ceramiki, co potwierdza ustaloną w ramach AZP jego lokalizację.

Na badanym obszarze odkryto trzy obiekty archeologiczne z materiałem zabytkowym, w tym 
jamę trapezowatą. Obiekty były usytuowane koło siebie w bezpośrednim sąsiedztwie, co pozwala 
przypuszczać, że stanowią zwarty zespół osadniczy (potwierdza to również ich podobieństwo, jeśli 
chodzi o kształt, wielkość, wypełnisko).

Materiał zabytkowy w przeważającej części stanowi ceramika grupy tarnobrzeskiej, obok której 
znaleziono kilka fragmentów ceramiki z wczesnej epoki brązu (kultura mierzanowicka).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 - patrz: wczesna epoka żelaza

OBŁUDZIN, st. 3, gm. Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, AZP 42-67/4
ślady osadnictwa z epoki kamienia (?)•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (starsza epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej z V-VI okresu epoki brązu•	
ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone wiosną przez mgr. Zbigniewa Dłubakow-
skiego (autor sprawozdania, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finanso-
wane przez EuRoPol GAZ S.A. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1490 m².

Stanowisko odkryte zostało w 1985 r. podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ra-
mach AZP przez U. Perlikowską. W 1994 r., w trakcie badań powierzchniowych przeprowadzonych 
na trasie projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał-Europa Zachodnia dokonano weryfi-
kacji zasięgu stanowiska.

W założonym na osi gazociągu wykopie, pod warstwą humusu miąższości około 30 cm zalegała 
warstwa jasnobrązowego i brązowego piasku miąższości około l0-40 cm, w której miejscami dość 
licznie wystąpiły fragmenty ceramiki kultury łużyckiej oraz zabytki krzemienne. We wschodnim 
krańcu wykopu, obok fragmentów naczyń kultury łużyckiej znaleziono jeden fragment ornamento-
wanego naczynia kultury trzcinieckiej.

Łącznie w warstwach pozaobiektowych znaleziono ponad 660 fragmentów ceramiki naczyniowej 
kultury łużyckiej oraz 22 zabytki krzemienne, z których część przypisać można kulturze łużyckiej, 
a pozostałe łączyć należy raczej z osadnictwem neolitycznym.
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Podczas prac odkryto 74 obiekty nieruchome, które koncentrowały się w centralnej części bada-
nego obszaru, tworząc wydzielające się skupiska. Obiekty miały postać jam o zarysach w przekroju 
poziomym najczęściej nieregularnych, owalnych lub kolistych, a w przekroju pionowym nieregu-
larnych, których wymiary wahały się od 22 x 46 cm do 274 x 400 cm, a głębokość od 12 do 80 cm. 
W wypełniskach jam znajdowano ceramikę naczyniową kultury łużyckiej w liczbie od l do ponad 
100 fragmentów (łącznie ponad 1585 fragmentów) oraz sporadycznie polepę, zabytki krzemienne 
i fragmenty kości zwierzęcych.

Osadę kultury łużyckiej, na podstawie ceramiki, datować można na okresy V i VI epoki brązu 
i łączyć z grupą północnomazowiecką kultury łużyckiej, jakkolwiek zaznaczają się tutaj także wpły-
wy grupy warmińsko-mazurskiej i wschodniomazowiecko-podlaskiej.

W stropie obiektu 34, którego wypełnisko zawierało 41 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej, 
znaleziono fragment naczynia wczesnośredniowiecznego, ornamentowanego poziomymi żłobkami. 
Fragment ten datować można na XIII wiek. Jest to jedyny ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
w obrębie przebadanego obszaru.

Materiały i dokumentacja złożone w PSOZ Województwa Mazowieckiego, Delegatura w Ostro-
łęce.

Badania nie będą kontynuowane.

OPATÓW, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 83-46/10
cmentarzysko kultury łużyckiej z II/III-V okresu epoki brązu – wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 29 czerwca do 23 lipca przez 
Anitę Szczepanek, Magdalenę Wieczorek (autorki sprawozdania, „Archo” Wiesława Jagodzka-Hada-
mik). Finansowane przez Śląski WKZ w Katowicach. Drugi sezon badań. Przebadano obszar o łącz-
nej powierzchni 3,25 ara.

W roku 1999 kontynuowano ratownicze badania wykopaliskowe w zachodniej i północnej części 
cmentarzyska, na obrzeżach piaskowni w miejscach najbardziej zagrożonych, gdzie w czasie badań 
w 1998 r. stwierdzono występowanie obiektów grobowych niszczonych wybiórką piasku. Odkryto 
15 obiektów grobowych (nr 1295-1309).

Najliczniejszą grupę wśród grobów stanowiły pochówki szkieletowe (groby: 1297, 1298, 1300, 
1302, 1304, 1306). Na ogół groby szkieletowe miały konstrukcje kamienne w postaci bruków na-
grobnych bądź obstaw grobowych zorientowanych w przybliżeniu wzdłuż osi północny zachód – 
południowy wschód. Odmienny był tylko jeden pochówek pozbawiony konstrukcji kamiennej (grób 
1302), w przypadku którego jedynie jama grobowa o orientacji północny zachód – południowy 
wschód wyróżniała się ciemniejszą barwą od otaczającego go piasku. Groby szkieletowe zawierały 
nieliczne fragmenty ceramiki (grób 1297, 1304) lub pozbawione były wyposażenia (groby: 1298, 
1300, 1302, 1306). Kości szkieletów uległy całkowitemu rozkładowi, tylko w grobie 1300 w połu-
dniowej części jamy grobowej znaleziono resztki szkliwa zębów.

W grobach ciałopalnych popielnicowych (groby: 1299, 1301, 1303, 1309) popielnicę złożono 
w obrębie niewielkiej jamy w przybliżeniu kształtu owalnego. Wyróżniły się dwa groby, którym 
towarzyszyły konstrukcje kamienne. W przypadku grobu 1309 popielnica nakryta była brukiem ka-
miennym zorientowanym w przybliżeniu wzdłuż linii północny zachód – południowy wschód, w ob-
rębie którego znajdowały się fragmenty ceramiki. Natomiast popielnica z grobu 1303 otoczona była 
wieńcem ułożonym z kamieni. Rolę popielnic w grobach pełniły wazy (groby: 1299, 1303, 1309), 
a w grobie 1301 garnek, któremu towarzyszyła czarka.

Groby ciałopalne jamowe (groby: 1295, 1296, 1305, 1307, 1308) miały konstrukcje kamienne 
w postaci obstaw grobowych zorientowanych po linii wschód-zachód (grób 1305) lub zaznaczane 
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były pojedynczymi kamieniami (groby: 1296, 1307). Kości przepalone rozmieszczone były w obrę-
bie jam grobowych wyróżniających się ciemniejszą barwą od otaczającego ją piasku (groby: 1295, 
1296, 1305, 1307). Pochówki wyposażone były w naczynia (groby: 1295, 1305) lub fragmenty cera-
miki (groby: 1296, 1307). Natomiast w grobie 1308 przepalone kości złożone były w dwóch skupie-
niach w czystym piasku, w obrębie jednego z nich znajdowała się szpila brązowa.

Na podstawie wstępnej analizy materiału zabytkowego pochodzącego z odkrytych zespołów gro-
bowych oraz formy owych obiektów można uznać stanowisko l w Opatowie za typowe dla podgrupy 
częstochowsko-gliwickiej grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w depozycie w Instytucie Archeologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, a po opracowaniu trafią do Muzeum Okręgowego w Częstochowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych”, „Sprawozdaniach Archeologicznych Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN”.

Badania będą kontynuowane.

Opoki, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 43-43 – patrz: wczesna 
epoka żelaza

OSTROŁĘKA, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. łódzkie, AZP 79-48/88
cmentarzysko kultury łużyckiej z końca epoki brązu i prawdopodobnie wczesnej epoki  •	
żelaza
cmentarzysko kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 16 do 26 sierpnia przez mgr 
Iwonę Młodkowską-Przepiórkowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczno-Konserwator-
skie). Finansowane przez WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 225 m².

Badania kontynuowano w nawiązaniu do wykopów z ubiegłego roku w miejscu największej kul-
minacji terenu, stanowiącej fragment wydmy piaszczystej. Przebadano 25 obiektów, z tego 21 gro-
bów; 4 obiekty okazały się obiektami o nieokreślonej funkcji, zawierającymi różnorodne materiały 
ceramiczne. Wśród 21 grobów 20 było grobami kultury łużyckiej, 1 pochówkiem kultury przewor-
skiej. Wszystkie groby były pochówkami ciałopalnymi, w zdecydowanej większości popielnicowy-
mi. Stropy jam grobowych występowały na poziomach 25-40 cm.

Pierwotnie wszystkie groby przykrywały gęste bruki kamienne. Popielnice stały najczęściej 
w czystym piasku, zarysy jam zaobserwowano jedynie w 6 grobach. Były to jamy małe, koliste 
i owalne. Zdecydowana większość grobów to groby pojedyncze. Były one mocno zniszczone, poło-
wa z nich zachowała się w stanie szczątkowym. Rozwleczone skorupy występowały na powierzchni 
lub pod samą powierzchnią gruntu. W 4 grobach popielnicowych zachowały się przystawki-naczynia 
miniaturowe. Wśród spalonych kości znaleziono maleńki fragment drutu brązowego i 2 paciorki 
kościane.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Radomsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Archeologicznego i Et-

nograficznego w Łodzi”.
Badania będą kontynuowane.

Pławniowice, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpły-
wów rzymskich
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POLWICA, st. 4 i 5, SKRZYPNIK, st. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82
osada/obozowisko z młodszej epoki kamienia: kultura ceramiki wstęgowej, grupa jordanow-•	
skośląska kultury lendzielsko-polgarskiej, kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor ku-
listych (neolit)
osada i cmentarzysko kultury unietyckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej – II-III okres epoki brązu – wczesna epoka żelaza•	
osada kultury lateńskiej – okres lateński C1/C2-D1•	
osada kultury przeworskiej – młodszy okres przedrzymski – okres wędrówek ludów•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza VI-VII i X/XI-XII w.•	
osada z okresu późnego średniowiecza•	

Badania prowadziła mgr Elżbieta Noworyta pod merytorycznym kierunkiem prof. dr. hab. Bogu-
sława Gedigi i dr. hab. Jerzego Lodowskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław, 
Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu). W pracach uczestniczyli: L. Berduła, M. Dobrakowski, J. 
Domańska, C. Francke, J. Gołubkow, B. Hetmaniuk, K. Romanow i J. Wolfram. W badaniach tere-
nowych ponadto udział wzięli: J. Gniewek, M. Grześkowiak, J. Kopiasz, K. Majewska, M. Michnik, 
R. Szwed, K. Ślipko-Jastrzębska, W. Tomciów. Prace finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad.

Prace wykopaliskowe w tym rejonie podjęte zostały w związku z budową autostrady A4. Po-
przedzone były badaniami powierzchniowymi i sondażowymi. Wszystkie 3 stanowiska, wydzielone 
w trakcie badań AZP jako odrębne, tworzą w rzeczywistości jeden duży, wielokulturowy zespół osad-
niczy, położony około 1,3 km na południe od Polwicy i około 1 km na północ od Skrzypnika. Usy-
tuowane są w południowo-wschodniej części mezoregionu Niziny Śląskiej, na terenie prawie rów-
ninnym (147 m n.p.m.) z niewielkim wyniesieniem w części zachodniej (Skrzypnik 8-149 m n.p.m.). 
W rejonie stanowisk brak obecnie cieków wodnych, a te, które mogły się tu pierwotnie znajdować, 
zniszczone zostały przypuszczalnie przez intensywną uprawę oraz prace melioracyjne.

W latach 1998 (pierwszy sezon badań) – 1999 przebadano obszar o łącznej powierzchni 8,5 
ha. Odsłonięto i wyeksplorowano 5510 obiektów nieruchomych, w tym na stanowisku 4 w Polwicy 
1310 obiektów, na stanowisku 5 w Polwicy 3000 obiektów, na stanowisku 8 w Skrzypniku 1200  
obiektów.

Na podstawie dotychczasowego rozpoznania stwierdzić można, że przebadany areał stanowi 
część dużego, wielokulturowego zespołu osadniczego, składającego się z wielu osad i cmentarzysk, 
zajmujących przestrzeń około 2 km. Jego początki zaczęły się kształtować już w neolicie; trwał z nie-
wielkimi przerwami aż do późnego średniowiecza.

Pozostałości osadnictwa z okresu młodszej epoki kamienia reprezentuje 105 obiektów nierucho-
mych, w tym: 1 kultury ceramiki wstęgowej; 73 kultury pucharów lejowatych; 17 kultury amfor 
kulistych; 11 obiektów, w których stwierdzono współwystępowanie materiału ruchomego kultury 
pucharów lejowatych i amfor kulistych; 2 zawierające materiał grupy jordanowskośląskiej kultury 
lendzielsko-polgarskiej i kultury pucharów lejowatych oraz 1 obiekt datowany ogólnie na neolit. 
Wszystkie, z wyjątkiem 2 grobów, stanowiły relikty zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. Odkryte 
zostały prawie wyłącznie na stanowisku Polwica 4/Skrzypnik 8, w zachodniej części przebadanego 
obszaru, na niewielkim wyniesieniu terenu.

Ślady związane z początkiem okresu epoki brązu są nieliczne. Stanowi je kilkanaście obiektów 
pochodzących z płaskiego, bardzo silnie zniszczonego przez późniejsze osadnictwo cmentarzyska 
szkieletowego kultury unietyckiej i być może współczesnej mu osady.

Spośród wszystkich odkrytych na przebadanym obszarze obiektów nieruchomych ponad połowę 
oznaczono jako przynależne do kultury łużyckiej. Były to relikty konstrukcji mieszkalnych, palenisk, 
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pieców, studni, słupów i jam różnego rodzaju. Pozostałości osadnictwa kultury łużyckiej stwierdzono 
na długości około 800 m. Wyróżniono osadę Polwica 4/ Skrzypnik 8, położoną w zachodniej części 
przebadanego terenu oraz położoną we wschodniej części osadę Polwica 5, oddzieloną od poprzed-
niej strefą bez śladów osadnictwa o szerokości 100 m. Osadnictwo kultury łużyckiej rozwijało się na 
przebadanym terenie nieprzerwanie od II-III okresu epoki brązu do okresu halsztackiego.

W dwudziestu kilku obiektach, w obrębie materiału przemieszanego kulturowo, odkryto cerami-
kę reprezentującą horyzont osadnictwa celtyckiego z faz LT C1-C2 – LT D1.

Bardzo liczne na badanych stanowiskach były relikty osadnictwa z czasów trwania kultury prze-
worskiej, reprezentowane przez 726 obiektów nieruchomych: obiektów mieszkalnych, jam gospo-
darczych, studni (w dziewięciu przypadkach z dobrze zachowanymi drewnianymi cembrowinami), 
palenisk, kotlinek pieców dymarskich, pieców do wyprażania rudy darniowej, mielerzy, dołów posłu-
powych, wybierzysk gliny oraz różnorodnych jam. Ich chronologia obejmuje czas od późnego okresu 
przedrzymskiego po wczesny okres wędrówek ludów. Podobnie jak osadnictwo kultury łużyckiej 
wystąpiły one w dwóch wyraźnie wyodrębniających się skupiskach stanowiących dwie osady. Pierw-
sza z nich obejmowała stanowiska Polwica 4 oraz Skrzypnik 8, druga znajdowała się na wschód od 
pierwszej i obejmowała stanowisko Polwica 5. Między nimi, na osi wschód-zachód, znajdował się 
100-metrowy odcinek pozbawiony śladów osadnictwa.

Znaczących odkryć dokonano także z okresu wczesnego średniowiecza, zwłaszcza z jego począt-
kowych faz. W sumie odsłonięto i wyeksplorowano około 200 różnych obiektów osadniczych. Są 
to obiekty mieszkalne, studnie, piece dymarskie, paleniska i prażaki, ślady po słupach, zbiorniki na 
wodę oraz obiekty o funkcji nieokreślonej. Ponad 60 obiektów zawierało ceramikę w tzw. typie pra-
skim z końca VI i VII wieku. Czas funkcjonowania pozostałych obiektów wczesnośredniowiecznych 
datowany jest na koniec X i XI-XII w.

Wszystkie badane osady pradziejowe i wczesnośredniowieczne zawierały obfity i różnorodny 
inwentarz ruchomy w postaci ceramiki, wyrobów z kości i rogu, kamienia, krzemienia, brązu, żelaza 
oraz drewna i szkła.

Z okresu późnego średniowiecza pochodzi niewiele obiektów i zabytków ruchomych. Są to prze-
ważnie ślady po słupach lub niewielkie jamy.

Całość materiału zabytkowego oraz kopia pełnej dokumentacji z badań zgromadzone są w Mu-
zeum Miejskim Wrocławia, Oddział Muzeum Archeologiczne. Oryginalna dokumentacja terenowa 
wraz z wersją elektroniczną przekazana została do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział 
we Wrocławiu.

Prace wykopaliskowe na stanowisku będą kontynuowane.

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 54-28/96 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Przybranówek, st. 29, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie – patrz: neolit

RYBNIKI, st. 1, gm. Wasilków, woj. podlaskie, nr AZP 34-86/1
kopalnie krzemienia z późnej epoki brązu – wczesnej epoki żelaza•	

W sezonie 1999 przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe na terenie rezerwatu przyrodni-
czego „Krzemianka” w Rybnikach, na stanowisku „Stroma Górka”. Miały one charakter sondażowy 
i były kontynuacją prac z 1998 roku. Kierownikiem badań był mgr Marek Zalewski (autor sprawoz-
dania, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowało je Państwowe Muzeum Ar-
cheologiczne w Warszawie. W terminie od 21 czerwca do 12 lipca przebadano powierzchnię 8 m².
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Zabytki krzemienne wystąpiły już w humusie leśnym oraz w warstwie poniższego brunatne-
go piasku. Na głębokości 50-80 cm zlokalizowano wyraźne zaciemnienie z drobnymi węgielkami 
drzewnymi. Odkryto w nim zabytki krzemienne i fragment kości zwierzęcej. Poniżej zaciemnienia 
natrafiono na warstwy przemieszanego brunatnego piasku z jasnym żwirkiem, stanowiące wypełni-
sko dolnej części obiektu – szybu kopalnianego. Po dwóch sezonach badań na stanowisku „Stroma 
Górka” możliwe jest ustalenie, że istniało tu niewielkie pole eksploatacyjne, którego powierzchnię 
można określić na około 2 ary. W trakcie prac odkryto 175 sztuk zabytków wydzielonych oraz 2575 
odpadów produkcyjnych i 5 fragmentów kości zwierzęcych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym w War-
szawie (nr księgi wpływu 48/99)

Wyniki badań będą publikowane w IV tomie „Studiów nad gospodarką surowcami krzemiennymi 
w pradziejach” – seria wydawnicza Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Badania będą kontynuowane.

STEKLNO, st. 9, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 35-05/63
osada otwarta kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	

Badania ratownicze w ramach nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego prowadził w terminie 
od marca do końca maja mgr Antoni Porzeziński (Muzeum Narodowe w Szczecinie). Finansował 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Pierwszy sezon badań.

Podczas głębokich prac ziemnych prowadzonych w strefie ochronnej stanowiska, związanych 
realizacją budowy instalacji sanitarnej, odkryto i wyeksplorowano 8 obiektów osadniczych, repre-
zentowanych przez jamy i paleniska występujące w bardzo znacznym rozrzucie przestrzennym na 
długości 210 m. W wypełniskach poszczególnych obiektów odkryto fragmenty ceramiki naczynio-
wej, pozostałości konstrukcji kamiennej palenisk oraz sporą ilość gliny przygotowanej technologicz-
nie do produkcji naczyń (obiekt nr 2). Strop wypełniska obiektów zalegał na głębokości od 45 do 60 
cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej i nie był naruszony poprzez działalność gospodarczą 
(głęboką orkę). W warstwie humusu na całej długości inwestycji liniowej występował niezbyt liczny 
materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki kultury łużyckiej i ceramiki średniowiecznej 
z XIII-XV w.

Dokumentację i materiały badań złożono w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
W związku z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości planowane są dal-

sze prace ziemne w północnej części strefy stanowiska. 

Szczepiło, st. 18, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, AZP 57-41 – patrz: wczesna epoka brązu

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

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, AZP 36-81/9 – patrz: mezolit

Tarnowo Pałuckie, st. T 22, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/123 – patrz: późne 
średniowiecze

TRUSKOLASY, st. 8, gm. Wręczyca Wielka, woj. śląskie, AZP 85-45/5
cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu – fazy halsztat C•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 1 do 14 sierpnia przez dr. 
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Artura Błażejewskiego (Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Fi-
nansowane przez uczestników badań. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m².

W bieżącym sezonie odkryto 7 obiektów archeologicznych (nr 49 – cd., 53-58). 5 z nich zawie-
rało pochówki ciałopalne, a 2 to obiekty nieokreślone. 3 groby miały konstrukcje kamienne. Jeden 
z grobów popielnicowych (nr 49) zawierał przedmioty metalowe – 3 guziczki brązowe i l ołowiany. 
Pozostałe 2 wyposażone były w pojedyncze naczynia: w obiekcie nr 54 znajdowało się ono obok 
popielnicy, natomiast w grobie nr 53 – wśród kamieni bruku. W grobach bezpopielnicowych odkryto 
pojedyncze fragmenty ceramiki. W obrębie wszystkich jam grobowych znajdował się węgiel drzew-
ny. Wszystkie 3 popielnice to naczynia wazowate z dookolnym żłobkiem u nasady szyi i umieszczo-
nymi na nim niewielkimi guzkami.

Materiał kulturowy odkryty w trakcie badań charakterystyczny jest dla końca epoki brązu i po-
czątków epoki żelaza skupiska osadniczego w dorzeczu Liswarty.

Materiały i dokumentacja przechowywane są Muzeum Okręgowym w Częstochowie.
Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Po-

granicznych w latach 1999-2000”, s. 180-187; „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. 42, 
s. 127-142.

Badania będą kontynuowane.

Unierzyż, st. 2, gm. Strzegowo, woj. mazowieckie, AZP 43-59/3 – patrz: wczesne średniowiecze

URZEJOWICE, st. 8, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie, AZP 104-80/10
osada kultury trzcinieckiej (starsza epoka brązu)•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez mgr Izabelę 
Mianowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczne Izabela Mianowska, Kraków). Finanso-
wane przez Telekomunikację Polską S.A. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 265 m².

Stanowisko leży na stoku doliny rzeki Markówki, na rozległym cyplu nachylonym w kierunku 
południowy zachód, południe i południowy wschód, na wysokości około 200 m n.p.m. Badania pro-
wadzono w związku z układaniem kabla światłowodowego.

Odkryto i wyeksplorowano w całości 17 obiektów osadowych – jam różnej wielkości. Mate-
riał ruchomy stanowią 62 fragmenty ceramiki pochodzące z obiektów i 240 fragmenty znalezione 
w warstwie kulturowej. Z epoką brązu można łączyć 4 obiekty, jeden z okresem halsztackim. Jeden 
zawierał tylko polepę i kości, w związku z czym trudno określić jego chronologię, pozostałe nie 
zawierały żadnych materiałów archeologicznych. Ceramika wczesnośredniowieczna wystąpiła wy-
łącznie w warstwie ornej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ woj. podkarpackiego z/s w Prze-
myślu.

Badania będą kontynuowane.

WAPNIARNIA, st. 129, gm. Trzcinka, woj. wielkopolskie, AZP 38-24/74
osada kultury łużyckiej•	
osada z okresu przedrzymskiego•	
osada kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Henryka Machajew-
skiego. Finansowane przez Wielkopolski WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię  
325 m².



77

Stanowisko położone jest na terasie nadzalewowej w pradolinie Noteci. Zarejestrowano 174 
obiekty kultur archeologicznych, a także 3422 fragmenty ceramiki. Obiekty zalegały na trzech pozio-
mach osadniczych. W nieznacznym tylko stopniu, w konsekwencji nawarstwień osadniczych, uległy 
one zniszczeniu. Pierwotne wypełnisko to spalenizna, polepa, ciemnobrunatny piasek, glina. Wśród 
obiektów wydzielono naziemne budynki słupowe, jamy, paleniska, ogniska dymarskie.

Odkryte pozostałości po osadnictwie na stanowisku to ślady dawnych osad. Wstępnie wydzielono 
następujące jednostki kulturowe:

• osada kultury łużyckiej – 97 obiektów oraz 512 fragmentów naczyń ceramicznych. Obiekty tej 
kultury w postaci fragmentów słupowych budynków naziemnych wystąpiły we wschodniej części 
badanego obszaru;

• osada z okresu przedrzymskiego – 45 obiektów oraz 1753 fragmenty naczyń ceramicznych. 
Obiekty z tego okresu, związane prawdopodobnie z kulturą jastorfską i kulturą pomorską, wystąpiły 
w zachodniej części badanego obszaru. Uwagę zwraca naziemny budynek słupowy o powierzchni 
około 60 m² zlokalizowany na linii S/W – N/O, z czterema rzędami słupów. Wewnątrz budynku 
stwierdzono liczne fragmenty naczyń ceramicznych, bryłki polepy i szczątki kostne.

• osada kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego – 15 obiektów oraz 157 fragmen-
tów ceramiki. Pozostałości po tej osadzie odkryto w zachodniej części badanego obszaru. Wśród 
obiektów uwagę zwracają ogniska dymarskie, pierwsze tego rodzaju obiekty odkryte w Wapniarni. 
Natomiast wśród ceramiki naczyniowej odnotować należy ceramikę wykonaną na kole oraz ceramikę 
ręcznie lepioną, zdobioną ornamentem stempelkowym.

Wyniki prac archeologicznych przeprowadzonych w 1999 roku dostarczyły nowych informacji 
o procesach zasiedlania terenu stanowiska na przestrzeni dziejów. Szczególną uwagę zwracają po-
zostałości zwłaszcza po osadzie z okresu przedrzymskiego, której klasyfikacja kulturowa wymaga 
wnikliwej analizy interregionalnej. Niewykluczone jednak, że osadę łączyć można z cmentarzyskiem 
kurhanowym, położonym około 0,2 m na północny zachód od stanowiska 129 w Wapniarni. Innym 
interesującym odkryciem jest osada kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego, zwłaszcza 
zaś pozostałości po produkcji żelaza łączone z gospodarką ludności tej kultury.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie Wielkopolskiego WKZ, Delegatura 
w Pile, Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studia Gothica”.
Badania będą kontynuowane.

Wąsowo, st. 29, gm. Muślin, woj. wielkopolskie, AZP 53-21/69 – patrz: wczesne średniowiecze

Wierzchląd, st. 12, gm. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AZP 33-09/34 – patrz:  
neolit

Wierzchuca Nagórna, st. 3, gm. Drohiczyn, woj. podlaskie, AZP 51-81 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

Wilkowice, st. 8, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/123 – patrz: wczesne średniowiecze

Wojkowice, st. 15, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/134 – patrz: neolit

Wołodź, st. 1, gm. Nozdrzec, woj. podkarpackie, AZP 109-78/55 – patrz: wczesne średniowiecze
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Wyszyna, st. 11, gm. Władysławów, woj. wielkopolskie, AZP 58-41/4 (numer na autostradzie A2-
390) - patrz: wczesna epoka żelaza

ZBROJEWSKO, st. 3, gm. Lipie, woj. śląskie, AZP 83-45/59
cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (epoka brązu – wczesna epoka żelaza)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 25 czerwca do 24 listo-
pada, przez prof. dr. hab. Marka Gedla (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czterdzie-
sty sezon badań. Przebadano powierzchnię 4,5 ara.

Badania prowadzono w kierunku północnym i północno-zachodnim stanowiska w celu uchwy-
cenia granicy tej rozległej nekropoli. Odkryto 58 obiektów (nr 1330-1387), w tym: 19 grobów szkie-
letowych, 14 ciałopalnych jamowych i 14 ciałopalnych popielnicowych. Pozostałe obiekty to albo 
zniszczone groby, albo jamy o nieokreślonej funkcji; większość uległa zniszczeniu podczas rabunko-
wych poszukiwań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych”, s. 188-211.

Materiały archeologiczne i antropologiczne do czasu pełnego opracowania będą w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, następnie przekazane zostaną do Muzeum 
w Częstochowie.

Badania będą kontynuowane.
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48BEPOKA ŻELAZA
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16BWCZESNA EPOKA ŻELAZA

BABI DÓŁ - Borcz, st. 2, gm. Samonino, woj. pomorskie
ślad osadnictwa średniowiecznego•	
cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu halsztackiego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu, przez prof. dr hab. Mag-
dalenę Mączyńską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet 
Łódzki, KZA Gdańsk. Osiemnasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 5 arów.

W 1999 r. kontynuowano badania powierzchni płaskiej zachodniej części cmentarzyska, ze wzglę-
du na ograniczony czas wyłączenia spod uprawy leśnej tej partii obiektu. Po raz pierwszy w ciągu ba-
dań wykopaliskowych natrafiono na obiekty kultury pomorskiej, ściślej mówiąc, fazy wielkowiejskiej. 
Było to sześć grobów w obstawach kamiennych, z których dwa tworzyły rodzaj regularnych niewiel-
kich skrzyń. W grobach tych znajdowało się od jednej do czterech popielnic, niekiedy z przystawkami. 
Kilka popielnic przykrytych było pokrywkami, a pod jedną z nich znajdował się fragment szpili brą-
zowej, bez główki. W kolejnej popielnicy znaleziono niewielką kolistą zawieszkę brązową. W jednym 
z grobów w obstawie kamiennej z czterema popielnicami znajdowało się także kilka przystawek.

Niezbyt jasne jest położenie czterech grobów, znajdujących się pod nieregularnym w zarysie, 
w przybliżeniu kolistym brukiem o średnicy ca 8 - 9 m. Być może znajdowały się one pod kurhanem, 
o czym jednak nie można twierdzić z całą pewnością, gdyż część domniemanego kurhanu nie została 
jeszcze przebadana.

Ponadto w sąsiedztwie grobów skrzynkowych, na południe i zachód od nich, zostały przebadane 
dwa niewielkie paleniska, które oprócz węgli drzewnych nie zawierały żadnego innego materiału 
zabytkowego.

W odległości około 20 m. na zachód od wymienionych grobów natrafiono na kolejną koncentra-
cję kamieni o nieustalonym zarysie, gdyż badania jej dopiero zostały rozpoczęte. Wśród tych kamieni 
znajdowano fragmenty ceramiki fazy wielkopolskiej, a w jednym niewielkim skupisku - także frag-
menty ceramiki średniowiecznej.

Wszystkie obiekty grobowe przebadane w 1999 r. datowane są na okres Hallstatt C.
Materiały i dokumentacja badań znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania będą kontynuowane.

Barłożno, st. 13 gm. Skórcz, woj. pomorskie – patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Bartówka, st. 8, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 108-79/8 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Bocheń, st. 16, gm. Zduny, woj. łódzkie, AZP 59-55/25 – patrz: wczesne średniowiecze

BŁĘKWIT, st. 9, gm. Złotów, woj. wielkopolskie, AZP 33-29/135
punkt osadniczy z okresu neolitu•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego C•	
ślad osadniczy kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego•	
ślad osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza•	
ślad osadniczy z okresu późnego średniowiecza•	
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Pracami terenowymi kierował mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) i mgr Tomasz 
Kasprowicz. Finansowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie Regionalny Od-
dział Przesyłu w Poznaniu. Pierwszy i ostatni sezon badań. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w związku z budową w tym miejscu odcinka trasy ga-
zociągu wysokociśnieniowego z Annopola do Złotowa. Stanowisko odkryto wiosną 1999 r. podczas 
rozpoznania archeologicznego przyszłej trasy gazociągu. 

Jest ono położone w obrębie dużej dobrze wykształconej doliny związanej z rzeką Głomią, na 
kulminacji i na stokach wyraźnie górującego nad okolicą wzgórza morenowego. 

Założono jeden wykop badawczy zlokalizowany w centralnej części przewidywanego pierwot-
nego zasięgu stanowiska. Wykop ten miał wymiary: 80 m x 3,50 m i 40 m x 2,00 m, o łącznej po-
wierzchni 420 m2.

Stratygraficznie w założonym wykopie stwierdzono I warstwę naturalną (współczesny humus), 
którą tworzyła szara mocno spiaszczona współczesna próchnica, o miąższości w przedziale 20-27 
cm. Z kolei II warstwę naturalną (poziom stropowy calca), tworzył w części wykopu lekko glinia-
sty piasek barwy brązowo-szarej. Na większości powierzchni wykopu dominował natomiast żółty 
względnie żółto-szary drobnoziarnisty piasek.

W wyniku przeprowadzonych badań wykopaliskowych odkryto 45 obiektów nieruchomych, 747 
fragmentów ceramiki, 14 grudek polepy, 10 przedmiotów krzemiennych i 25 fragmentów kości zwie-
rzęcych. Pobrano też jedną próbkę węgla drzewnego. W wyniku interpretacji tych źródeł stwierdzono 
ich odmienność kulturowo-chronologiczną w ramach następujących czterech horyzontów kulturo-
wych:
1. Punkt osadniczy z epoki kamienia – pozyskano 10 przedmiotów krzemiennych, z których 5 zna-
leziono luźno na powierzchni stanowiska, dalsze 3 okazy wystąpiły na poziomie spągu I warstwy 
naturalnej. Dwa ostatnie krzemienie zarejestrowano w dwóch obiektach osadowych kultury łużyc-
kiej. Wszystkie przedmioty krzemienne wykonano z narzutowego surowca bałtyckiego. Stanowią je: 
rdzeń dwupiętowy, 5 okazów wiórów (1 korowy, 3 z rdzeni jednopiętowych, 1 z rdzenia dwupięto-
wego), 2 odłupki z rdzeni jednopiętowych, podtępiec wtórny i 1 okrzesek. Większość z nich należy 
łączyć z wytwórczością z okresu neolitu, popartą jednak ogólnikowymi cechami z zakresu techniki 
rdzeniowania; te cechy to m.in.: dość regularny kształt niektórych krzemieni czy też dobrze czytelne 
przygotowanie pięt rdzeni, stwierdzone wtórnie u dominujących tu półsurowiaków.
2. Osada kultury łużyckiej – źródła z tego okresu reprezentuje 45 obiektów nieruchomych, 733 
fragmenty ceramiki, 14 grudek polepy i 25 fragmentów kości zwierzęcych (resztki pokonsumpcyj-
ne, mocno sfosylizowane). Funkcjonalnie wśród obiektów wyróżniono: 
a) 13 jam zasobowych, które w swym wypełnisku nie posiadały śladów ognisk, palenisk czy też 
jakiejś działalności produkcyjnej, a ich pierwotnym przeznaczeniem było najprawdopodobniej prze-
chowywanie żywności lub surowców. W związku z tym ich głębokość zbliżała się do około 50 cm, 
z reguły przekraczając tę granicę; 
b) 17 jam typu odpadkowego, które miały w przewadze misowaty kształt w profilu i niewielką z re-
guły głębokość (od 12 cm do 40 cm, najczęściej między 15 a 23 cm); 
c) 13 dołków posłupowych jam, które są rozproszone na powierzchni założonego wykopu, dlatego 
nie można na ich podstawie odtworzyć ewentualnych pierwotnych konstrukcji naziemnych. W rzu-
cie poziomym są one głównie koliste lub owalne, o przeciętnych rozmiarach od około 38 do 20 cm. 
W profilu były przeważająco misowate. Głębokość ich była zróżnicowana i wahała się w granicach 
od 8 do 40 cm;
d) 1 palenisko, które miało owalny kształt o wymiarach 150 x 125 cm, a jego wypełnisko tworzył 
ciemnoszary piasek, przemieszany z lekką spalenizną z udziałem kilku otoczaków kamiennych; 
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e) 1 piec – jest to obiekt o wymiarach 268 x 126 cm, którego wypełnisko na obwodzie stanowił 
ciemnoszary piasek, zaś partia centralna zajęta była warstwą przepalonej gliny (rumosz glinianej 
kopuły). Jego wypełnisko poniżej stropu tworzyła warstwa intensywnej spalenizny, z nielicznymi 
fragmentami ceramiki i kości zwierzęcych. Piec ten miał najprawdopodobniej charakter gospodar-
czy, być może związany z przygotowywaniem żywności (?).

W zakresie form ceramiki wyróżniono: wazy/amfory, misy, czerpaki, talerze, naczynia sitowa-
te, garnki jajowate. Udział fragmentów zdobionych wynosi w tym zbiorze zaledwie 2,8% ogólnej 
liczby ceramiki, wśród których najliczniejszy jest element zdobniczy w postaci zwielokrotnionego 
horyzontalnego pasma linii, zlokalizowanych w górnej strefie brzuśca.

Rolę datowników w tym zbiorze pełnią: garnki typu jajowatego, które posiadają pod krawędzią 
guzy plastyczne, naczynie zasobowe całkowicie chropowacone, z zagięciem wylewu do wewnątrz, 
talerze, ornament płytkich linii rytych w układzie pojedynczym lub zwielokrotnionym lub w kombi-
nacji z układem dołków, guzy i listwy plastyczne, występujące w górnej części naczyń, obustronne 
czernienie i polerowanie powierzchni naczyń – są to charakterystyczne cechy stylistyki wczesnej 
epoki żelaza i na tej podstawie chronologię osady ustalono na starszy okres halsztacki (HaC).

3. Ślad osadniczy kultury wielbarskiej – źródła stanowią zaledwie 3 fragmenty ceramiki odkryte 
na złożu wtórnym w obiekcie kultury łużyckiej; m.in. wyróżniono tu fragment garnka zdobionego 
motywem trójkątów, w postaci pól naprzemian gładkich i chropowatych, którego można kwalifiko-
wać do III grupy naczyń wg klasyfikacji ceramiki tej kultury wg R. Wołągiewicza. Chronologia tego 
typu ornamentu jest w rozwoju tej jednostki kulturowej dość wąska i precyzyjna i ogranicza się pra-
wie wyłącznie do przełomu faz B2/C1 okresu rzymskiego.

4. Punkt osadniczy z okresu średniowiecza – wyłącznie z powierzchni stanowiska pochodzi 11 
fragmentów ceramiki, z których 5 zakwalifikowano do wczesnego średniowiecza (faza E) i 6 do póź-
nego średniowiecza (koniec XV wieku).

Badania na stanowisku zakończono, a materiały z tych badań oraz dokumentacja są przechowy-
wane w Muzeum w Złotowie.

Wyniki badania zostały opublikowane w „materiały Zachodniopomorskie”, t. XLVI, s. 67-106.

Chabielice, st. 12, gm. Szczerców, woj. łódzkie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpły-
wów rzymskich

Cieszyn, st. 14, gm. loco, woj. śląskie, AZP: 109-44/18 – patrz: neolit

Cieśle, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72 – patrz: młodszy okres rzymski – 
okres wpływów rzymskich

DOBRYSZYCE, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 79-51/1
cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu lateńskiego•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadził w terminie od 15 do 30 września, mgr 
Jacek Ziętek (autor sprawozdania, Muzeum Regionalne w Radomsku). Finansował WKZ w Łodzi. 
Przebadano powierzchnię 2 arów.

Cmentarzysko położone jest na wydmie w pobliżu rzeki Kręcicy. Stanowisko badane było już 
w 1873 roku przez prof. Adolfa Pawińskiego, który okrył 17 grobów skrzynkowych oraz zebrał in-
formacje o dwóch innych zniszczonych grobach z tego stanowiska. W ubiegłym roku odkryto grób 
skrzynkowy kultury pomorskiej. Tegoroczne prace doprowadziły do odkrycia kolejnych trzech gro-
bów jamowych kultury pomorskiej. Wyposażenie tych pochówków składało się wyłącznie z ułamków 
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naczyń glinianych, krzemieni oraz spalonych kości ludzkich. Wnioskując na podstawie tegorocznych 
badań można stwierdzić, że stanowisko to nie zostało przebadane jeszcze w całości. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Radomsku.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 

135-146.
Z powodu dużego zniszczenia cmentarzyska oraz ciągłego zagrożenia, wynikającego z niszcze-

nia terenu wydmy przez ludność miejscową wybierającą piasek, badania na tym stanowisku winny 
być kontynuowane w latach następnych.

DZIECINÓW, st. 22, gm. Sobienie-Jeziory, woj. mazowieckie, AZP 62-69/68 
osada kultury•	  łużyckiej późnej epoki brązu
osada kultury•	  łużyckiej z wczesnej epoki żelaza
cmentarzysko•	  kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych z wczesnej epoki żelaza

Badania prowadziła mgr Mirosława Andrzejowska. Finansowało Państwowe Muzeum Archeolo-
giczne w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko w Dziecinowie położone jest na północnym skraju piaszczystego wyniesienia nale-
żącego do zgrupowania wydm rozciągających się wzdłuż pradoliny Wisły na południe od Otwocka. 
Odkryte w 1990 roku w trakcie badań AZP oznaczone zostało jako cmentarzysko kultury pomorskiej 
i kultury grobów kloszowych, zagrożone zniszczeniem wskutek powierzchniowego pozyskiwania 
piasku i silnych procesów denudacyjnych.

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach 18-27 sierpnia zostały podjęte 
w wyniku wpłynięcia do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Warszawie infor-
macji o przypadkowym odsłonięciu grobów ciałopalnych. Odkrycia dokonano w wybierzysku po-
wstałym w trakcie kilkuletniej, intensywnej eksploatacji piasku, która doprowadziła do zniszczenia 
około 40% powierzchni stanowiska ocenianej na 0,8 ha.

Celem prac była rejestracja i zabezpieczenie widocznych na powierzchni pozostałości uszko-
dzonych lub zniszczonych obiektów oraz przebadanie pasa bezpośrednio przylegającego do kra-
wędzi wybierzyska od strony wschodniej, w rejonie kulminacji wyniesienia. Przebadano ogółem 
powierzchnię około 1,2 ara, a na obszarze zniszczonym odnotowano kilka miejsc (punktów) wystę-
powania skupisk materiału zabytkowego. Łącznie zarejestrowano 27 obiektów o różnym charakterze 
i stopniu przetrwania.

Całkowicie zachowanym i najciekawszym obiektem był wielonaczyniowy grób kultury pomor-
skiej (obiekt 2), zlokalizowany na kulminacji wyniesienia w pobliżu grobu l (również wielonaczynio-
wego), eksplorowanego w trakcie interwencji konserwatorskiej. Obiekt ten, w postaci owalnej jamy 
o wymiarach około 2,5 x 1,5 m zawierał 10 naczyń ustawionych w dwóch równoległych rzędach. 
Dziewięć z nich zawierało szczątki ciałopalne, jedno pełniło funkcję przystawki lub popielnicy sym-
bolicznej, obok niego znajdowała się niewielka przystawka - misowaty pucharek na pustej nóżce. 
Popielnice przykryte były pokrywkami czapkowatymi, niektóre zawierały drobne, przepalone ozdo-
by, m. in. szpile brązowe z łabędzią szyjką i główką zwiniętą w uszko. Wyjątkową cechą obu grobów 
był całkowity brak konstrukcji kamiennych - typowych dla wielopopielnicowych grobów kultury 
pomorskiej. W pobliżu obiektu 2 odkryto pozostałości kilku pojedynczych grobów popielnicowych 
i kloszowych.

W wybierzysku piaśnicy, w części zachodniej wyniesienia, oprócz resztek zniszczonych grobów 
zarejestrowano obiekty osadnicze w postaci jamy (obiekt 11) i palenisk (obiekty 7, 8, 9, punkty VII 
i VIII). Materiał ceramiczny, który w nich wystąpił świadczy o przynależności osady do kultury łu-
życkiej ze schyłku epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza.
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Materiały i dokumentacja badań znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w War-
szawie.

Badania będą kontynuowane.

GRABEK, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56
neolit, 2 fazy osadnictwa kultury pucharów lejkowatych z obiektami stałymi osady z fazy •	
wióreckiej i bulońskiej
ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej z wcześniejszymi materiałami kultur kręgu leśne-•	
go oraz sznurowego
ślad osadnictwa najpewniej kultury trzcinieckiej•	
ślad osadnictwa kultury łużyckiej z okresu halsztatckiego i lateńskiego•	
osada i cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu lateńskiego•	
rozproszone materiały kultury przeworskiej z okresu późnorzymskiego•	
cmentarzysko ciałopalne ze świątynią pogańską z XI wieku•	
zabudowa podworska i wiejska z XVII-XX wieku•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 17 maja do 22 października 
przez mgr. Błażeja Muzolfa (autor sprawozdania, Fundacja Badań Archeologicznych im. Prof. K. 
Jażdżewskiego w Łodzi). Finansowane przez Kopalnie Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 530 arów.

Ogółem odsłonięto około 1500 obiektów archeologicznych pozyskując ponad 60 000 fragmen-
tów ceramicznych, krzemiennych, metalowych i kamiennych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi.

Wyniki badań zostaną opublikowane w Ratowniczych badaniach archeologicznych na terenie 
Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”- odkrywka Szczerców.

Badania nie będą kontynuowane.

Gustorzyn, st. 9, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-46 – patrz: młodszy 
okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40/- - patrz: młodszy okres prze-
drzymski - okres wpływów rzymskich

Jartypory, st. 2, gm. Liw, woj. mazowieckie, AZP 53-76/43 – patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich

Jaworze, gm. st. 12, loco, woj. śląskie, AZP: 108-47/14 – patrz: wczesne średniowiecze

Jordanowo, st. 12, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/47 – patrz: młodszy okres przedrzym-
ski - okres wpływów rzymskich

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

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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KOLONIA CHABIELICE, st. 11, gm. Szewców, woj. łódzkie
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	
osada kultury przeworskiej•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od lipca do września, przez 
mgr. Jacka Moszczyńskiego (autor sprawozdania) i dr Lubomirę Tyszler (Fundacja Badań Archeolo-
gicznych im. Prof. K. Jażdżewskiego). Finansowane przez Kopalnie Węgla Brunatnego Bełchatów. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 20300 m².

W trakcie badań wytyczono 14 wykopów. Po ściągnięciu warstwy ornej odkryto materiał zabyt-
kowy i obiekty (zachowane z reguły w części spągowej). Odkryto około 21000 fragmentów ceramiki 
i 472 obiekty: 262 kultury łużyckiej, 29 kultury przeworskiej, 2 późnośredniowieczne, 8 nowożyt-
nych i 171 o nieokreślonej chronologii. Osadnictwo kultury łużyckiej obejmowało cały przebadany 
teren. W części południowej stanowiska odkryto najlepiej zachowany fragment osady, gdzie zareje-
strowano ułożone w linii wschód-zachód trzech dużych obiektów mieszkalnych lub gospodarczych 
oraz towarzyszące im skupiska ceramiki (duże naczynia zasobowe) znajdujące się w warstwie kultu-
rowej o dużym nasyceniu materiału ceramicznego. W obrębie wschodniego z wyżej wymienionych 
obiektów odkryto obiekt produkcyjny typu studnia z zachowaną konstrukcją drewnianą o wymiarach 
140 x 160 cm. Wydobyty materiał ceramiczny tworzy jednolity zbiór. Stanowią go głównie drobne 
fragmenty chropowaconych brzuśców naczyń oraz fragmenty talerzy, waz amfor, czerpaków i innych 
naczyń stołowych. Odkrytą osadę należy określić jako jednofazową z wczesnej epoki żelaza (okres 
halsztacki CD) datowaną na 700-400/300 p.n.e.

Fakt odkrycia na obszarze badań materiałów zabytkowych datowanych na epokę kamienia, kul-
turę przeworską, średniowiecze i nowożytność świadczy o stałej penetracji tego terenu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi.

Badania nie będą kontynuowane.

Kosewo, st. 7, gm. Stary Lubotyń, woj. mazowieckie, AZP 42-75/29 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

KOSEWO, st. 9, gm. Stary Lubotyń, woj. mazowieckie, AZP 42-74/4
osada kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i początku wczesnej epoki żelaza•	
osada kultury pomorskiej z okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego•	
ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(autor sprawozdania, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane 
przez EuRoPol GAZ s.a. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 6900 m².

Stanowisko leży około 600 m na północny-zachód od wsi, na łagodnie opadającym w kierunku 
południowym skłonie wyniesienia terenowego, ciągnącego się ze wschodu na zachód wzdłuż doliny 
cieku wodnego stanowiącego zachodni dopływ rzeki Orz.

Podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w 1994 r., w związku z planowaną bu-
dową gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia, na stanowisku znaleziono jedynie 
2 fragmenty ceramiki datowanej na późny okres wpływów rzymskich i 6 fragmentów ceramiki no-
wożytnej, dlatego też w miejscu tym nie planowano wyprzedzających inwestycję badań wykopali-
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skowych. Po odhumusowaniu terenu przeprowadzonym w związku z rozpoczętą budową gazociągu, 
na dość rozległym obszarze, zaobserwowano stropy obiektów nieruchomych. Ostatecznie w wyniku 
odczyszczenia wykopu, w pasie szerokości 30 m i długości 230 m, pod warstwą akumulacyjno-
próchniczną, odsłonięto 466 obiektów w postaci jam zagłębionych w warstwę calcowego piasku. 
Wymiary jam wahały się od 8 x 18 cm do 268 x 320 cm, a głębokość od 12 cm do 104 cm. Jamy miały 
najczęściej jasno zabarwione wypełniska. W 298 obiektach (62%) nie znaleziono żadnych zabytków, 
a wypełniska pozostałych obiektów zawierały najczęściej od l do 5 fragmentów ceramiki pradziejo-
wej (absolutnym wyjątkiem jest obiekt 209, gdzie znaleziono 564 fragmentów ceramiki), pojedyncze 
krzemienie, polepę i fragmenty kości zwierzęcych. Ponadto w obiektach: 57, 167 i 143 znaleziono 
narzędzia kamienne (rozcieracze, płyta szlifierska, półwytwór żaren), a w obiekcie 253 zawieszkę 
binoklowatą z drutu brązowego.

Na podstawie ceramiki wydzielić można trzy fazy użytkowania osady. W pierwszej fazie przypa-
dającej na schyłek epoki brązu i początek wczesnego okresu epoki żelaza osadę zamieszkiwała lud-
ność kultury łużyckiej. W drugiej fazie (HaD-LaT) pojawia się ludność kultury grobów kloszowych 
i nie jest wykluczone, że przez pewien czas ludność obydwu kultur wspólnie użytkowała omawiany 
teren. Trzecia faza przypada na okres wpływów rzymskich, ale zabytki z tego czasu są bardzo nie-
liczne.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w SOZ Województwa Mazowieckiego Delegatura 
w Ostrołęce.

Badania nie będą kontynuowane.

KOSSOBUDY, st. 1, gm. Raciąż, woj. mazowieckie, AZP 45-58/7
cmentarzysko kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(autor sprawozdania, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku). Finansowane przez Mazowieckie-
go WKZ. Drugi sezon badań. Przebadana powierzchnia 325 m².

W 1999 r. prace rozpoczęto od dokończenia eksploracji wykopów nr l i 2 z 1995 r., a ponadto 
wyeksplorowano jeszcze 8 wykopów (nr 5-12). Odkryto 97 obiektów (nr nr: 30-35, 35A, 36-58, 
58A,59,60,60A-C, 61-87,87A,88-103, 103A.B, 104-118), w tym 15 jam, 2 bruki kamienne oraz 80 
grobów ciałopalnych, spośród których 7 przykrytych było brukami kamiennymi.

W części stanowiska objętej wykopami nr 1,5,9,11 i 12 stwierdzono występowanie pod humusem 
warstwy przemieszanego piasku brązowego i żółtego, która dodatkowo w strefie wykopów 1, 5, 11 
miała wkładki piasku czarnego ze spalenizną. W warstwie tej miejscami dość licznie występowały 
zabytki krzemienne i fragmenty ceramiki kultury łużyckiej.

Wszystkie odkryte podczas obydwu sezonów badań groby były grobami jamowymi, przy czym 
spotyka się zarówno takie, w których przepalone kości występują wraz z resztkami stosu jak i takie, 
w których resztki stosu nie występują.

Kości zalegały najczęściej w zwartym skupisku w spągu jamy grobowej. Wśród kości występo-
wały nieprzepalone fragmenty ceramiki, drobne krzemienie, grudki granitu oraz często zniszczone 
przez ogień, ozdoby z drutu lub taśmy brązowej najczęściej w postaci kółek o końcach stykających 
się lub zachodzących na siebie.

Wśród najciekawszych zabytków metalowych wymienić należy fragmenty naszyjnika z cienkie-
go drutu brązowego (obiekt 5) dwie zawieszki z blaszki brązowej o podłużnym, owalnym kształ-
cie, z których jedna przymocowana była do końca brązowego łańcuszka składającego się z kil-
ku ogniw (obiekt 102), oraz jak na razie jedyny przedmiot żelazny - bransoletkę z grubego drutu  
(obiekt 102).
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Tylko w 22 grobach wystąpiły przystawki w postaci naczyń glinianych, najczęściej jednego, spo-
radycznie od 2 do 4. Naczynia ustawiane były obok skupiska kości na obrzeżu jamy grobowej, cza-
sem na boku lub dnem do góry. Tylko wyjątkowo naczynia układano w czystym piasku, w pewnej 
odległości od jamy grobowej.

Wszystkie odkryte naczynia charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i dotyczy to nie tylko 
kubków, czerpaków i czarek.

Dość często trafiają się naczynia o barwie ciemnoszarej. Wyraźne jest ubóstwo ornamentacji. We 
wszystkich niemal wypadkach jest to prosty motyw dwu poziomych, równoległych linii, od których 
odchodzą w dół grupy równoległych skośnych kresek. Motyw utworzony jest zazwyczaj przez linie 
ryte lub bruzdy, rzadziej za pomocą ornamentu pseudosznura. Wśród luźnych fragmentów ceramiki 
dość często pojawia się ornament dołków palcowo-paznokciowych, głównie na ściance rzadziej na 
krawędzi. Sporadycznie trafia się motyw pionowej jodełki, który wystąpił na fragmencie brzuśca oraz 
fragmencie ucha taśmowatego. Nieco liczniejsze są fragmenty zdobione otworkami pod krawędzią.

Poważne trudności sprawia zarówno datowanie cmentarzyska jak i określenie grupy kulturowej, 
jakiej należałoby je przypisać.

Na razie można jedynie powiedzieć, że z pewnością nie powstało ono wcześniej niż u schyłku 
V okresu epoki brązu, a użytkowane było jeszcze w okresie HaD, a nawet w okresie lateńskim, o ile 
podobieństwo amforki z grobu 50 do naczyń spotykanych w kulturze kurhanów zachodniobałtyjskich 
nie jest przypadkowe.

Podobieństwo szeregu naczyń do form znanych z późnych faz grupy chełmińskiej kultury łużyc-
kiej oraz sporadyczne występowanie bruków nad grobami wskazuje na możliwość łączenia omawia-
nego cmentarzyska z tą właśnie grupą.

Z drugiej jednak strony, uwzględniając, że stanowisko leży na zachodniej granicy zasięgu grupy 
północnomazowieckiej, nie można wykluczyć, że podobieństwo form jest efektem jedynie silnych 
oddziaływań kulturowych z obszaru grupy chełmińskiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Mazowieckim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków, Delegatura w Ciechanowie.

Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW-BIERZANÓW, st. 30, woj. małopolskie, AZP 103-57/41
cmentarzysko ciałopalne i szkieletowe kultury łużyckiej z III-V okresu brązu oraz wczesnej •	
epoki żelaza (Halsztat C-D),
osada kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza (Halsztat C-D).•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 13 lipca do 16 sierpnia, 
przez Kazimierza Regułę (autor opracowania, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane 
przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Czwarty sezon badań. 

Prace skoncentrowane były we wschodniej, północnej i południowej części cmentarzyska. Wko-
py, o wym. 5 x 5 m, przylegamy do wschodniego i południowego ciągu odcinków badanych w 1998 r. 
Celem było uchwycenie wschodniego i południowego zasięgu cmentarzyska, co zostało połowicznie 
osiągnięte. W części wschodniej cmentarzysko kontynuuje się, zaś w części południowej natrafiono 
na osadę otwartą kultury łużyckiej z wczesnego okresu żelaza.

Układ warstw stratygraficznych: 1- humus orny, 0-20,25 cm (w-wa I); 2- w-wa kulturowa, 20,25-
0,45 cm (w-wa II); 3- piasek calcowy (w-wa III).

W południowej części stanowiska odkryto warstwę kulturową (odcinki 39-41 i 104-111), skupi-
sko polepy i węgli drzewnych oraz 40 obiektów kulturowych, w tym 10 jam i 30 śladów po słupach. 
W części wschodniej i północnej 3 pochówki, 2 ciałopalne i 1 symboliczny, a także 2 skupiska cera-
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miki, które były zniszczonymi grobami. Wyposażenie: naczynie jajowatego kształtu, placek gliniany, 
czarka profilowana i czerpak lub misa. Tylko w jednym grobie (41) pośród przepalonych kości ludz-
kich natrafiono na zausznicę z brązu.

Z terenu osady oprócz ogromnej ilości drobnych ułamków naczyń, węgli drzewnych, grudek 
polepy, natknięto się na połowę smukłego toporka wykonanego z drobnoziarnistego piaskowca, bę-
dącego wytworem rzemieślników kultury łużyckiej.

Badane stanowisko obecnie nie jest zagrożone – nie licząc orki, która niszczy część obiektów 
grobowych położonych tuż pod warstwą humusu.

Jednak planowana tutaj budowa autostrady A-4, obejmująca szerokością prawie cały obszar 
cmentarzyska, stwarza realne i najpoważniejsze niebezpieczeństwo dla całego kompleksu osadnicze-
go obejmującego również dwie dalsze osady (stanowiska 11 i 12).

Na stanowisku 30 odkryto w sumie: 16 grobów ciałopalnych, popielnicowych, 14 grobów ciało-
palnych, bezpopielnicowych, 3 groby symboliczne, 6 grobów szkieletowych oraz 14 zniszczonych 
grobów. Ponadto natrafiono tutaj na: 2 paleniska, 1 skupisko kamieni, 13 jam kulturowych i 30 śla-
dów po jamach słupowych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studia i Materiały z Dziejów Żup Solnych w Polsce”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kurdwanów, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9 – patrz: środ-
kowa i późna epoka brązu

KURÓW, st. 6, gm. Wieluń, woj. łódzkie AZP 78-42/-
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	
Badania prowadził mgr Radosław Janiak. Finansował Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań.
Stanowisko 6 w Kurowie znajduje się około l km na południe od wsi. Zlokalizowane jest na 

niewielkim wyniesieniu. Ze względu na brak badań powierzchniowych w ramach Archeologicznego 
Zdjęcia Polski na obszarze AZP 78-42, na którym to stanowisko się znajduje, zachowano dla niego 
numerację archiwalną.

Stanowisko to znane jest z przypadkowych odkryć fragmentów ceramiki, dokonanych w północ-
nej części stanowiska. Obecnie strefa, w której materiały te zostały zarejestrowane zajmowana jest 
przez cmentarz parafii rzymsko-katolickiej w Kurowie.

W trakcie badań prowadzonych w południowej części stanowiska założono trzy wykopy sonda-
żowe, każdy o wymiarach 10 m x l m. Nie stwierdzono w nich warstwy kulturowej, ani obiektów 
osadowych. Ceramiczny materiał zabytkowy kultury łużyckiej i zabytki krzemienne występowały 
w stropowej warstwie żółtego piasku, zalegającego pod próchnicą orna. Na podstawie analizy tego 
zespołu zabytków osadę należy ogólnie datować na okres halsztacki.

Osadę należy wiązać z podgrupą kępińską grupy górnośląsko-małopolskiej.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. VII, s. 

187-194.
Badania będą kontynuowane.

Milejowice, stan. 19, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/141 – patrz: starsza i wczesna 
epoka brązu

Morzyszów, st. 3, gm. Kłodzko woj. dolnośląskie – patrz: mezolit
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MROCZA, st. 2, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 35-34/57
cmentarzysko kultury pomorskiej•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej•	

Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy). Finansowane przez WKZ w Toruniu.

Badania ratownicze. Celem prac wykopaliskowych była eksploracja grobu skrzynkowego kultury 
pomorskiej z wczesnej epoki żelaza. Grób skrzynkowy, który otrzymał kolejny numer 123, zalegał 
na głębokości około 0,25 m, tuż pod warstwą orną. Ukierunkowany był nas osi północ-południe. 
Długość grobu wraz z obwarowaniem wynosiła 1,8 m, szerokość - 1 15 m. Komora grobu o kształcie 
trapezowatym, o wymiarach 0,7 x 0,6 x 0,5 m i wysokości 0,4 m, zbudowana była z 5 granitowych, 
z grubsza obrabianych, ciosów. Od strony południowej i południowo-wschodniej obłożona była kil-
kunastu kamieniami różnej wielkości. Dno, na całej powierzchni komory, wyłożone było brukiem 
kamiennym. W części północnej komory ustawiona była popielnica przykryta pokrywą. Grób przy-
krywała płyta z piaskowca, która pękła na trzy części i wpadając do komory grobowej, zniszczyła 
naczynie.

Nidzica, st. I, wykop 8a-8b i 9a-9c, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: nowożytność

NIEDASZÓW, st. 3, gm. Mściwojów, woj. dolnośląskie, AZP 81-21/66
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
Od marca do maja 1999 roku Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska „EKSPLORER”, pod 

kierownictwem mgr. Romualda Piwko, w ramach badań archeologicznych przy realizacji zbiornika 
wodnego „Mściwojów”, przeprowadziła ratownicze badania archeologiczne w obrębie stanowiska 
Niedaszów 3. 

Stanowisko to znajduje się w południowej strefie. Bezpośrednim zagrożeniem dla niego była re-
alizacja drogi wzdłuż strefy ochrony ekologicznej zbiornika. Teren stanowiska poddany badaniom to 
około 20 arów ograniczonych zasięgiem inwestycji, stąd też znaczna ilość obiektów odkrywana była 
częściowo, w pobliżu krawędzi wykopu. Specyfika wykopu, który miał ponad 360 metrów długości 
i około 6 m szerokości nie pozwala na szersze dywagacje odnoszące się do charakteru odkryć.

Przebadane przez nas nieruchome obiekty archeologiczne są w większości typowymi dla osad. 
Pełniły one rozmaite funkcje od gospodarczych, jakimi były jamy zasobowe i odpadowe po miesz-
kalne, ziemianki czy półziemianki, a być może i budowle naziemne, których pozostałością mogą być 
jamy posłupowe układające się w rozmaite ciągi oraz wąski rów oznaczony nr 90.

Wyjątkowym pośród 95 przebadanych obiektów jawi się oznaczony nr 7. Pozyskany z niego 
materiał zabytkowy można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypisać kulturze amfor kulistych 
rozwijającej się w epoce neolitu między 4000 a 2000 lat p.n.e.. Wyjątkowość tego odkrycia polega 
na tym, iż ludność ta w swojej masie uważana jest za społeczność koczowniczą, zostawiającą bardzo 
małe ilości śladów bardziej trwałego osadnictwa.

Materiał zabytkowy pozyskany z pozostałych obiektów datowany jest głównie na okres halsztac-
ki związany z funkcjonowaniem kultury łużyckiej, czyli na okres między 700 a 400 r. p.n.e. Nieco 
mniej obiektów możemy przypisać ludności kultury przeworskiej rozwijającej się na przełomie er tj. 
od 400 r p.n.e. do IV wieku n.e. Pojedyncze obiekty związane są z okresem wczesnego średniowie-
cza: od X do XIII w.
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Odkryte obiekty nieruchome, w specyficznym w formie wykopie poświadczają w zdecydowany 
sposób istnienie w tym rejonie bardzo rozległej wielokulturowej osady, której szczegółowa chrono-
logia i charakter mogą być rozpoznane tylko w trakcie szerokpłaszczyznowych, stacjonarnych badań 
archeologicznych.

NOWY DWÓR, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113
ślad osadnictwa schyłkowo paleolitycznego•	
ślad osadnictwa z młodszej epoki neolitu•	
ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
ślad osadnictwa z środkowej, młodszej i późnej epoki brązu•	
osadnictwo z wczesnej epoki żelaza (Ha C-D)•	
ślad osadnictwa z okresu lateńskiego•	
cmentarzysko wczesnośredniowieczne•	
ślad osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone pod kierunkiem dr Witolda Świętosław-
skiego przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz studentów Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Finansowane przez Agencje Budowy i Eksploatacji 
Autostrad. Ogółem przebadano powierzchnię 136 arów.

Wyniki badań zostały opublikowane w „ Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 
21-100, oraz w „Raporcie  96-99”, s. 37-38.

Obłudzin, st. 3, gm. Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, AZP 42-67/4 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Opatów, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 83-46/10 – patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

OPOKI, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 43-43
osada kultury trzcinieckiej i osada kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu•	
osada kultury pomorskiej (środkowy okres lateński)•	
osada z wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu, przez Aleksandra Andrzejew-
skiego (autor sprawozdania) i Krzysztofa Janickiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 
Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej). Finansowane przez WKZ w Toruniu. 
Drugi sezon badań - kontynuacja badań z 1998 roku. W obecnym sezonie założono 4 wykopy i prze-
badano powierzchnię 400 m². 

Pod warstwą orną zarejestrowano 13 obiektów (o numerach od 28 do 40) oraz skupisko ceramiki 
(nr 3). Odkryte obiekty archeologiczne (jamy zasobowe, paleniska) stanowią relikty o charakterze 
osadniczym kultury trzcinieckiej, łużyckiej (III EB) i pomorskiej (środkowy okres lateński) oraz da-
towane na XII wiek ślady osady wczesnośredniowiecznej.

W wyeksplorowanych obiektach znaleziono tylko fragmenty naczyń glinianych, które pozwoliły 
na określenie ich przynależności chronologicznej oraz destrukty kości zwierzęcych. Poza tym w war-
stwie ornej znaleziono 98 fragmentów ceramiki kultury pomorskiej, 35 fragmentów wczesnośrednio-
wiecznej ceramiki naczyniowej, przęślik gliniany, ceramiczny pionek do gry, 2 krzemienie oraz 4 
fragmenty kości ludzkich.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.
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Ostrołęka, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. łódzkie, AZP 79-48/88 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Pławniowice, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

Polwica, st. 4 i 5, Skrzypnik, st. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82 – patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 54-28/96 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski - okres wpływów rzymskich

Przybranówek, st. 29, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie – patrz: neolit

Rogów Opolski, st. 13, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37 – patrz: późne średniowiecze

Rybniki, st. 1, gm. Wasilków, woj. podlaskie, AZP 34-86/1 – patrz: środkowa, młodsza i późna epoka 
brązu

SEKURSKO, st. 1, gm. Żytno, woj. łódzkie
ślady osadnictwa z okresu paleolitu•	
cmentarzysko kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza•	
osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 21 lipca do 3 sierpnia, przez 
mgr Iwonę Młodkowską-Przepiórkowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczno-Konserwa-
torskie). Finansowane przez WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 198 m².

Badania w 1999 roku kontynuowano na terenie stanowiska zajętym wyłącznie przez cmentarzy-
sko kultury łużyckiej. Przebadano 28 obiektów, w tym 18 grobów. Pozostałe obiekty to obiekty znisz-
czone lub przypuszczalnie jamy pokorzenne ze znikomą ilością spalonych kości i ułamków ceramiki. 
Wszystkie groby były pochówkami ciałopalnymi, wśród których wyróżniono 1 grób popielnicowy, 
2 domniemane groby bezpopielnicowe, pozostałych 15 to pochówki jamowe. Stropy jam grobowych 
wkopanych w calec występowały na różnych głębokościach od 20-50 cm. Cmentarzysko pochodzi 
prawdopodobnie z końca okresu halsztackiego i początków okresu lateńskiego. Charakterystycz-
ne jest ubóstwo inwentarza ceramicznego i znikoma ilość wyrobów metalowych w zdecydowanej 
większości żelaznych. Ceramika jest bardzo źle wypalona ulegająca destrukcji w trakcie eksploracji. 
Najciekawsze zabytki uzyskane w 1999 roku to żelazny grot prawdopodobnie włóczni, żelazny nóż 
i zausznica gwoździowata wykonana z drutu brązowego bardzo dobrze zachowana. Zabytki te zale-
gały wśród, spalonych kości, w jamie obiektu 34.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum w Częstochowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w Zeszytach Muzeum Częstochowskiego.
Badania będą kontynuowane.

SIEMIENIE, st. 6, gm. Drobin, woj. mazowieckie, AZP 46-55/30
cmentarzysko kultury pomorsko-kloszowej•	
ślady osadnictwa ze schyłku epoki kamienia i wczesnej epoki brązu•	
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Ratownicze badania wykopaliskowe badania prowadził, w terminie od 23 sierpnia do 10 września, 
mgr Tomasz Kordala (Muzeum Mazowieckie w Płocku). Finansował Wojewódzki Konserwator Za-
bytków w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Przebadano trzy wykopy o łącznej powierzchni 310 m.

Do przypadkowego odkrycia stanowiska doszło w 1925 roku. Sporządzony został wtedy odręczny 
szkic z lokalizacją „grobowca”, jednak bez określenia przynależności kulturowej i chronologicznej. 
Szkic ten, wykonany, być może przez przedwojennego kustosza Muzeum Towarzystwa Naukowego 
Płockiego Kazimierza Gelinka, zachował się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Mazowieckie-
go. W tej samej placówce znajduje się ponadto kilka wczesnośredniowiecznych kabłączków skro-
niowych, o których wiadomo tylko tyle, że pochodzą także z miejscowości Siemienie, gm. Drobin. 
Okoliczności i dokładne miejsce ich znalezienia nie są znane. W kwietniu 1998 roku Tomasz Kordala 
przeprowadził w Siemieniach badania powierzchniowe w ramach programu AZP. Rozmowa przepro-
wadzona wtedy z właścicielem pola i jego rodzicami ujawniła, że w miejscu wskazanym na szkicu 
z 1925 roku od dawna wyorywano urny i kamienie tworzące konstrukcje grobów. Podjęto więc de-
cyzję o przeprowadzeniu badań wykopaliskowych stanowiska, stawiając sobie przy tym dwa. cele: 
1. rozpoznanie cmentarzyska ciałopalnego, tj. jego chronologii i przynależności kulturowej, a także 
stopnia zniszczenia; 2. sprawdzenie, czy w tym miejscu znajduje się również domniemane cmenta-
rzysko szkieletowe z młodszych faz wczesnego średniowiecza, z którego pochodzą przechowywane 
w Muzeum Mazowieckim kabłączki skroniowe. 

Wykop I o powierzchni 100 m² wytyczono w południowej części stanowiska. Z warstwy ziemi 
ornej o miąższości 30 cm, którą stanowił drobnoziarnisty piasek o zabarwieniu szarobrązowym, po-
zyskano: 90 fragmentów ceramiki naczyniowej późnośredniowiecznej i nowożytnej, 60 fragmentów 
naczyń z wczesnej epoki żelaza, 12 zabytków krzemiennych, w tym fragment grosika sercowatego, 
6 drobnych przepalonych kości ludzkich, 2 kości zwierzęce. Materiał ceramiczny był silnie roz-
drobniony i mało charakterystyczny. Na głębokości 30 cm do powierzchni pola wystąpiła warstwa 
calca w postaci żółtego, oglinionego piasku. Nieruchome obiekty zabytkowe nie wystąpiły. Wykop 
I wyznaczył południową granicę stanowiska. Obecność takich zabytków jak przepalone kości ludzkie 
i ceramika pomorsko-kloszowa należy uznać za efekt rozwleczenia przez długą orkę grobów ciało-
palnych znajdujących się w pobliżu.

Wykop II o powierzchni 101 m² wytyczono kilkanaście metrów na północny-wschód od wykopu 
I. Z warstwy ziemi ornej wydobyto: 19 fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej, 88 ułamków 
naczyń z wczesnej epoki żelaza, 1 skrobacz z krzemienia narzutowego bałtyckiego, kilkadziesiąt 
przepalonych kości ludzkich. W obrębie wykopu wystąpiło pięć obiektów nieruchomych: trzy groby 
ciałopalne, jedno palenisko z brukiem kamiennym i jeden bliżej nieokreślony obiekt ze zwęglonym 
drewnem w wypełnisku. Wszystkie groby ciałopalne wystąpiły na niewielkiej głębokości 20-40 cm 
i były poważnie uszkodzone. Dwa z nich (groby 1 i 2) to pochówki popielnicowe z obstawami, 
częściowo rozwleczonymi przez orkę. Grób 3 był na tyle zniszczony, iż nie udało się określić jego 
typu. Na podstawie zachowanych fragmentów cienkościennego naczynia uchatego o starannie wy-
gładzonych ściankach oraz naczynia grubościennego i chropowaconego można tylko domniemywać, 
iż mógł to być również grób popielnicowy, któremu pierwotnie towarzyszyła konstrukcja kamienna. 
Palenisko wystąpiło pomiędzy grobami. Na planie tworzyło ono owal o wymiarach 1,76 x 1,20 cm. 
W partii stropowej palenisko było dokładnie zabrukowane niewielkimi, ostrokrawędzistymi kamie-
niami. W profilu obiekt tworzył regularną nieckę o głębokości 55 cm od powierzchni pola. Wypeł-
nisko tworzyła czarna próchnica ze śladami spalenizny. Materiał zabytkowy był skromny: 4 drobne 
ułamki brzuśców z młodszej epoki żelaza. Zwraca uwagę całkowity brak kości ludzkich. W odle-
głości 1,25 m na północny-zachód od paleniska wystąpiło owalne zaciemnienie o wymiarach 1,0 x 
0,92 m. Na poziomie calca, tj. 30 cm poniżej powierzchni pola, plama nie była zbyt wyraźna, lecz im 
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głębiej, tym ziemia była coraz ciemniejsza, aż wreszcie na dnie wystąpiły relikty zwęglonego drew-
na. W profilu obiekt miał workowaty kształt, a płaskawe dno znajdowało się na głębokości 92 cm od 
powierzchni pola. W wypełnisku nie było żadnych zabytków.

Wykop III o powierzchni 109 m² wytyczono kilka metrów na zachód od wykopu II. Z warstwy 
ziemi ornej pozyskano: 32 drobne ułamki naczyń późnośredniowiecznych, 223 fragmenty ceramiki 
pomorsko-kloszowej, 11 zabytków krzemiennych, w tym jeden skrobacz. W obrębie prawie całego 
wykopu natrafiono na pozostałości bruków i obstaw kamiennych wraz z towarzyszącymi im frag-
mentami ceramiki i przepalonymi kośćmi. Odsłonięto 6 pochówków ciałopalnych (groby 4-9) oraz 3 
skupiska kamieni, które grobami nie były. Znaczny stopień zniszczenia i tym razem utrudniał okre-
ślenie budowy grobów. Dwa z nich (groby 6 i 9) należały zaliczyć do grupy grobów popielnicowych 
podbrukowych, kolejne dwa (groby 4 i 7) można określić jako jamowe, natomiast pozostałe (groby 5 
i 8) jako nieokreślone. Najciekawszy zespół zabytków wystąpił w grobie jamowym nr 7. W wypełni-
sku obszernej jamy grobowej (2,0 x 1,95 m, głębokość 0,9 m od powierzchni pola) wystąpiło około 
400 silnie rozdrobnionych ułamków ceramiki pomorsko-kloszowej, jedno w całości zachowane kół-
ko żelazne o średnicy 2 cm i fragment drugiego, analogicznego kółka, poza tym dwa płaskie, koliste 
przedmioty kościane (paciorki?) o średnicy 1,3 cm, z otworkiem o średnicy 0,5 cm, oraz mały ułamek 
drucika brązowego tkwiącego w otworku jednego z domniemanych paciorków. Najlepiej zachowaną 
konstrukcję kamienną odkryto na głębokości 40 cm w pobliżu północno-zachodniego narożnika wy-
kopu. Układ kamieni był regularny, w rzucie poziomym prawie kolisty, o średnicy 1,1 m. Kamienie 
występowały do głębokości 0,95 m od powierzchni pola. Na samym dnie leżał głaz o wymiarach 
0,8 x 0,6 x 0,4 m. Był to płaski kamień, przylegający wygładzoną powierzchnią do gliniastego calca 
o rdzawym zabarwieniu. Do zbudowania całej konstrukcji użyto kilkudziesięciu kamieni dużych 
i średnich rozmiarów, niektóre nosiły ślady łupania i były dopasowane do siebie. Eksploracja tego 
obiektu nie wykazała najmniejszych śladów pochówka.

Badania w 1999 roku ujawniły poważny stopień zniszczenia cmentarzyska ciałopalnego. Na pod-
stawie pozyskanego materiału ceramicznego stanowisko trzeba wiązać z kręgiem pomorsko-kloszo-
wym i datować ramowo na koniec okresu halsztackiego oraz wczesny i środkowy okres lateński. Uda-
ło się określić południową i wschodnią granicę cmentarzyska. Jego powierzchnia przypuszczalnie nie 
przekraczała 0,5 ha. Na miejscu cmentarzyska ciałopalnego na pewno nie było wczesnośredniowiecz-
nej nekropolii szkieletowej. Stwierdzono również obecność reliktów osadnictwa z epoki kamienia 
i wczesnej epoki brązu w postaci krzemiennych odłupków, wiórów, łuszczeni i nielicznych narzędzi.

Materiały znajdują się w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Nie przewiduje  się kontynuacji badań.

STALMIERZ, st. 12, gm. Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie
osada kultury pomorskiej•	

Badania prowadzone były przez Pana mgr Pawła Sobczyka z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do-
brzyńskiej we Włocławku, w terminie od 6 sierpnia do 18 września. Finansowane przez włocławski 
WKZ.

Stanowisko zostało odkryte w 1998 roku w wyniku weryfikacyjnej lustracji powierzchniowej 
okolic eksplorowanego w pobliżu cmentarzyska kultury pomorskiej w Stalmierzu st. 3.

W celu rozpoznania w/w stanowiska założono 2 sondażowe wykopy o wymiarach 5 x 5 m każdy. 
Na przebadanej powierzchni odkryto 2, bliżej nieokreślone, obiekty z pomorskim materiałem zabyt-
kowym.

Obiekt 1 to niewielka koncentracja małych i średnich kamieni, tylko stropowo ujęta nieregularnie 
owalną jamą. W obiekcie wystąpiło kilkanaście fragmentów ceramiki, reprezentującej 1-2 naczy-
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nia o chropowaconej powierzchni zewnętrznej. Odkryty tylko w części obiekt 2 przedstawiał się 
jako regularnie okrągły wieniec kamienny o średnicy zewnętrznej około 240 i wewnętrznej 180 cm. 
W stropie obiektu i w bezpośrednim jego sąsiedztwie na zewnątrz wystąpiło kilkadziesiąt fragmen-
tów typowo pomorskiej ceramiki naczyniowej, oraz dwustożkowy przęślik gliniany. 

Badania przerwano. Na tym etapie nie udało się określić charakteru stanowiska. Obecność war-
stwy kulturowej, zaznaczonej znaczną obecnością mocno rozdrobnionej ceramiki naczyniowej, drob-
nej polepy i przęstka, wskazywałaby raczej na „osadowy” charakter stanowiska. Natomiast obecność 
fragmentów naczyń wazonowatych (na cmentarzyskach pomorskich wykorzystywane jako popielni-
ce), bliskość cmentarzyska, mogą wskazywać na jakiś funkcjonalny związek pomiędzy tymi stano-
wiskami. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Badania będą kontynuowane.

Steklno, st. 9, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 35-05/63 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

SZCZUKOCICE, st. 7, gm. Gorzkowice, woj. łódzkie, AZP 78-53/74
osada kultury łużyckiej z przełomu okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu, przez mgr. Pawła 
Zawilskiego (autor sprawozdania, Archeograf, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 500 m².

Celem badań było definitywne zabezpieczenie zagrożonej partii stanowiska przed dewastacją 
- wybieraniem piasku, wysypywaniem śmieci. Większość z 12 zarejestrowanych obiektów należy 
identyfikować z nieokreślonego przeznaczenia jamami gospodarczymi. W jednym przypadku (jama 
17) mamy do czynienia z reliktem pieca z glinianą kopułą. Obiekt nr 12, charakteryzujący się znacz-
nymi rozmiarami na poziomie płaskiego dna, mógł stanowić relikt budowli mieszkalnej, jednak-
że kolisty zarys wypełniska oraz brak paleniska, nakazuje przypisać omawianemu obiektowi także 
funkcję gospodarczą. Stwierdzono obecność warstwy kulturowej osiągającej miejscami 30 cm miąż-
szości. Materiały zabytkowe z warstwy oraz obiektów tworzyły jednorodny zbiór, przede wszystkim 
ceramiki naczyniowej, związany z kulturą łużycką. Wśród form ceramiki przeważały ułamki naczyń 
zasobowych o beczułkowatym lub workowatym profilu, o całkowicie chropowaconej powierzchni 
zewnętrznej. Drugą ilościowo znaczącą grupę form naczyń, stanowiły ułamki płaskich talerzy. Z re-
guły były one bogato zdobione odciskami paznokciowymi lub plecionki. Niewielki zbiór ceramiki 
tworzą ułamki naczyń średnich i małych rozmiarów. Pochodziły one z silnie profilowanych mis oraz 
nieprofilowanych czerpaków. Formy te charakteryzują się gładkościennością i zazwyczaj obustron-
nym czernieniem powierzchni. Ornamentyka naczyń (poza talerzami) jest uboga i ogranicza się do 
motywu pseudosznurowego bądź rytego. Sporadycznie w materiale zabytkowym spotykane są wy-
roby krzemienne (6 artefaktów) wykonane techniką łuszczenia. Okres funkcjonowania osady wiązać 
należy z użytkowaniem dwóch kolejnych stanowisk kultury łużyckiej. Wszystkie trzy tworzą skupie-
nie osadnicze ulokowane na piaszczystej wydmie, usytuowanej w małej kotlinie zalegającej pośród 
gliniastych wzniesień. Użytkowanie omawianych osad przypada na przełom okresu halsztackiego 
oraz okresu lateńskiego.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.
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Święty Wojciech, st. 7, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/22 – patrz: paleolit

TROSZYN POLSKI, st. 27, gm. Gąbin, woj. mazowieckie, AZP 52-55/93
cmentarzysko ciałopalne (?) z późnego okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego •	
(?)

Ratownicze badania sondażowe prowadzone w dniach od 4 do 6 listopada 1999 roku, pod kierow-
nictwem mgr Ewy Marii Dobek i mgr Zofii Zawadzkiej, na zlecenie Kierownika Delegatury Służby 
Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Płocku. Finansowane przez Oddział 
Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego - Delegaturę w Płocku. Przebadano po-
wierzchnie 12,5 m².

Stanowisko odkryto przypadkowo podczas prac polowych, prowadzonych przez właściciela 
działki. W trakcie inspekcji konserwatorskiej, przeprowadzonej w dniu 28 października 1999 roku 
- po odebraniu zgłoszenia o znalezisku - stwierdzono obecność zniszczonego, skrzynkowego gro-
bu ciałopalnego. Stanowisko to nie było odnotowane w dokumentacji z badań powierzchniowych 
przeprowadzonych na tym obszarze w 1990 roku. Stanowisko położone jest na piaszczystej łasze 
(pierwotnie prawdopodobnie kępie) w obrębie terasy zalewowej, w dolinie rzeki Wisły. Prace ar-
cheologiczne, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne ograniczono do wyeksplorowania 
zniszczonego grobu skrzynkowego (obiekt nr 1) oraz grobu kloszowego (obiekt nr 2), na który na-
trafiono w założonym wykopie sondażowym. Przeprowadzona prospekcja powierzchniowa wokół 
miejsca odkrycia w/w grobów pozwala przypuszczać, że w ich sąsiedztwie występują kolejne obiekty 
(groby?). Dalsze prace wstrzymano i zdecydowano o przeprowadzeniu szczegółowych badań wyko-
paliskowych w przyszłym sezonie. 

Materiał znajduje się w archiwum Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków Województwa Mazowieckiego.

Badania będą kontynuowane.

Truskolasy, st. 8, gm. Wręczyła Wielka, woj. śląskie, AZP 85-45/ - patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

WIERZAWICE, st. 18, gm. Leżajsk, woj. podkarpackie, AZP 99-80/19
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej•	

Zostało odkryte przypadkowo w 1999 r., podczas prac ziemnych prowadzonych przez mieszkań-
ców Wierzawic. Położone jest na terenie pól uprawnych w strefie zagrożonej dalszą zabudową wsi. 
W latach 1999-2002, ze względu na widoczne na powierzchni ziemi kości i płytko zalegające groby, 
zostały przeprowadzone ratownicze badania archeologiczne przez Małgorzatę Schild i Krzysztofa 
Ormiana. Finansowane przez Podkarpackiego WKZ i Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie.

W trakcie prac rozpoznano 415 obiektów archeologicznych o różnym stanie zachowania. W zde-
cydowanej większości są to groby ciałopalne popielnicowe bardzo często wyposażone w wyroby me-
talowe z żelaza i brązu (szpile, skręty, bransolety). Na uwagę zasługują pozostałości trzech grobów 
szkieletowych z wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej, również bogato wyposażonych w przystawki 
i wyroby metalowe, które świadczą o różnych okresach użytkowania tego cmentarzyska.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Podkarpackim Biuletynie Konserwatorskim”.

WIERZBOWA, st. 1, gm. Wartkowice, woj. łódzkie, AZP 62-48/4
osada kultury trzcinieckiej z II okresu epoki brązu•	
cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego C-D•	
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cmentarzysko kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego•	
osada kultury przeworskiej późnego okresu lateńskiego•	
osada kultury prapolskiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez Jacka Błaszczyka (autor 
sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódz-
ki. Jedenasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 475 m².

Odkryto 17 grobów kultury łużyckiej (nr 172-188), 7 jam osadniczych (nr 55-62) i 2 paleniska 
(nr 5,6) kultury przeworskiej.

Wszystkie odkryte groby znajdowały się na niewielkiej głębokości (średnio 20-30 cm od po-
wierzchni gruntu). Większość grobów była bardzo zniszczona. Wystąpiły dwie formy pochówków - 
popielnicowe (16 grobów) i jamowe (l grób). W pobliżu grobów znajdowały się pojedyncze kamienie 
nietworzące zwartych bruków. W większości grobów z pochówkami występowały pojedyncze po-
pielnice. Jedynie w grobie nr 173 natrafiono na 3 popielnice, a w grobie nr 175 znaleziono 2 popielni-
ce. Wyposażenie grobów było skromne. W mniej zniszczonych grobach znajdowano obok popielnicy 
1-2 przystawki. Na tym tle wyróżnia się zdecydowanie grób nr 181, w którym obok popielnicy usta-
wiona była bogato ornamentowana amforka, a pod popielnicą odkryto skupisko połamanych ozdób 
żelaznych i brązowych, (fragmenty naszyjników brązowych i żelaznych, szpila, bransolety żelazne, 
fragmenty fibuli żelaznej).

Wszystkie odkryte groby datować można na okres halsztacki C-D.
Jamy zaliczone do kultury przeworskiej, miały owalne kształty. Wymiary od 70 do 210 cm. 

W przekroju jamy miały kształt nieckowaty (zagłębione w calec do 110 cm). Wypełniska jam sta-
nowił 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 
rzymski.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Acta Universitatis Lodziensia Folia Archaeologica”.
Badania będą kontynuowane.

Wierzchląd, st. 12, gm. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AZP 33-09/34 – patrz:  
neolit

Wilkowice, st. 8, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/123 – patrz: wczesne średniowiecze

Wojkowice, st. 15, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/134 – patrz: neolit

WYSZYNA, st. 11, gm. Władysławów, woj. wielkopolskie, AZP 58-41/4 (numer na autostradzie 
A2-390)

osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu – wczesna epoka żelaza)•	
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza•	
ślad osadniczy z okresu nowożytnego•	

Archeologiczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie, przez Justyna Skowro-
na i Andrzeja Pelisiaka (Centrum Badań Archeologicznych przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). 

Do badań wykopaliskowych pozostał niedostępny południowy, leżący w pasie planowanej au-
tostrady, pas stanowiska. Część północna stanowiska leży natomiast poza pasem autostrady i z tego 
powodu również nie była badana. Wykopaliskami objęto obszar 179,5 arów. 
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Odkryto łącznie 256 obiektów. W tym zidentyfikowano 81 kultury łużyckiej, 15 łączy się ze 
średniowieczem, a 41 pochodzi z nowożytności. W wypadku 117 obiektów chronologię określono 
mianem „nieustalona pradziejowa”.

Warstwę próchnicy ornej zdejmował spychacz. Spąg próchnicy oraz utwory pokrywowe do po-
ziomu, gdzie nie rejestrowano już materiału zabytkowego eksplorowano łopatami w postaci pod-
czyszczeń o grubości około 1 cm.

Z kulturą łużycką łączy się 81 obiektów. Na zbadanym obszarze nie są one rozmieszczone rów-
nomiernie. Obiekty kultury łużyckiej na planie rysowały się w postaci okrągłej, owalnej lub też miały 
kształt nieregularny (max. wym. w przedziale 70-250 cm). W obiektach tych odkryto przeważnie nie-
liczne i zazwyczaj niewielkie fragmenty naczyń. Odkryte fragmenty nie umożliwiają precyzyjnego 
datowania pozostałości osadnictwa kultury łużyckiej w Wyszynie, a co za tym idzie ewentualnego 
rozwarstwienia chronologicznego na osadzie. Można jednak przypuszczać, że odkryte materiały łą-
czą się z późnymi etapami tej kultury, prawdopodobnie odnoszą się do okresu halsztackiego.

Jako obiekty pradziejowe o nieustalonej chronologii sklasyfikowano 117 obiektów, w których nie 
odkryto jakiegokolwiek ruchomego materiału zabytkowego oraz obiekty z ceramiką, która z uwa-
gi na szczątkowość nie stwarzała podstaw do jednoznacznego ustalenia przynależności kulturowej. 
Obiekty pradziejowe o nieustalonej przynależności kulturowej na badanej części stanowiska nie two-
rzą wyraźnych skupisk. Często rejestrowano je pobliżu obiektów kultury łużyckiej.

W ramach średniowiecza sklasyfikowano 15 obiektów. Są to palenisko oraz jamy. Obiekty śre-
dniowieczne nie tworzyły wyraźnych skupisk. Raczej nie są pozostałością stałej osady. Można przy-
puszczać, iż są pozostałością urządzeń, które wykorzystywano doraźnie w trakcie różnorodnych 
czynności wykonywanych poza osadą.

W Wyszynie odkryto również 41 obiektów nowożytnych. Są to, bez wyjątku, paleniska.

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

Zbrojewsko, st. 3, gm. Lipie, woj. śląskie, AZP 83-45/5 – patrz: środkowa, młodsza i późna epoka 
brązu

Zrębice, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41 – patrz: paleolit

ŻARY, st. 18, obiekt nr 1, gm. loco, woj. lubuskie, AP 68-10/23
osada grupy białobrzeskiej kutry łużyckiej z wczesnej epoki żelaza - fazy halsztackiej C •	

Nadzór archeologiczny i ratownicze badania przeprowadzone w terminie od 22 czerwca do 26 
sierpnia, przez dr Jarosława Lewczuka (autor sprawozdania, Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze). Finansowane przez GDDP Oddział Południowo-Zachodni Biura w Zie-
lonej Górze. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię ponad 4 km obwodnicy miasta.

W trakcie ponad dwóch miesięcy nadzoru archeologicznego prac ziemnych związanych z reali-
zacją zadania „Budowa obwodnicy Żar w ciągu drogi krajowej nr 284” rozpoznano trasę ponad 4 km 
drogi. Uzyskany obraz osadnictwa nie odbiega od tego jaki wyłania się z przeprowadzonych w latach 
80-tych badaniach AZP.

Obszary położone bezpośrednio na zachód od Żar, aż do Sieniawy Żarskiej, pozbawione są ja-
kichkolwiek śladów działalności ludzkiej - pradziejowej, wczesnośredniowiecznej, późnośrednio-
wiecznej, aż po XVIII/XIX wiek. Obszary położone bezpośrednio na północ od miasta – zostały 
w bardzo poważny sposób zdewastowane już przed II wojną światową, w trakcie budowy lotniska 
wojskowego.
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Na stosunkowo niewielkim, niezniwelowanym dotąd, obszarze pomiędzy ul. Wapienną i ciekiem 
Złota Struga uchwycono południowy skraj osady ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego 
C. Jest nim obiekt nr 1, o stosunkowo nieregularnym zarysie o wymiarach 390 x 190 cm i miąższości 
około 20-30 cm (max. do 40 cm w części wschodniej.). W wypełnisku zanotowano 298 fragmentów 
ceramiki, bryłki polepy, mały fragment drutu brązowego (część ozdoby?) o długości 15 mm i średni-
cy 6 mm, fragment łuski krzemiennej, regularny w kształcie i elipsoidalny w przekroju otoczak o wy-
miarach 4 x 2,7cm. Ze skupiska ceramiki w części wschodniej jamy udało się wykleić i zrekonstru-
ować rysunkowo naczynie o średnicy wylewu 26 cm, gładkiej, wyświecanej powierzchni, zdobione 
w części górnej brzuśca 2 poziomymi żłobkami i słabo zachowanymi dołkami palcowymi.

Pozostałe fragmenty ceramiki, silnie rozdrobnione, nie pozwoliły na rekonstrukcję pozostałych 
form.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad-
odrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.

Badania nie będą kontynuowane.
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49BMŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI 
– OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 107-79 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Bartówka, st. 8, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 108-79/8 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Bierzwnik, st. 25 i 26, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 39-16/130 i 131 – patrz: późne 
średniowiecze

Błękwit, st. 9, gm. Złotów, woj. wielkopolskie – patrz: wczesna epoka żelaza

CHABIELICE, st. 12, gm. Szczerców, woj. łódzkie
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego •	
osada kultury przeworskiej z młodszego okresu rzymskiego•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 21 maja do 30 września, 
przez mgr. Wojciecha Sicińskiego autora sprawozdania – Fundacja Badań Archeologicznych im. 
Prof. K. Jażdżewskiego. Finansowane przez KWB Bełchatów. Drugi sezon badań. Przebadano po-
wierzchnie 343 ary.

Odkryto w sumie 1521 obiektów archeologicznych w postaci budynków mieszkalnych, gospo-
darczych, jam osadniczych, duży kompleks palenisk, piece wapiennicze, piece garncarskie, studnię 
oraz dużą liczbę dołków posłupowych. Materiał zabytkowy to głównie ceramika (43 219 fragmen-
tów), w tym toczona ręcznie na kole, kamienie żarnowe, przęśliki, zapinki żelazne i brązowe, denar 
Marka Aureliusza, osełki z piaskowca, fragmenty noży i sierpów żelaznych. Odkryto także niezbyt 
dużą ilość przedmiotów krzemiennych o zróżnicowanej chronologii (od mezolitu po okres halsztac-
ki). Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie brązowej bransolety kultury łużyckiej.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczer-
ców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A.”, tom 1, s. 27-200.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi.

Badania nie będą kontynuowane.

Chocicza Wielka, st. 1, gm. Września, woj. wielkopolskie, AZP 54-33/27 – patrz: środkowa, młod-
sza i późna epoka brązu

CIEŚLE, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72
ślady osadnictwa neolitycznego•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej z młodszego okresu epoki brązu•	
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osada ludności kultury pomorskiej ze starszego okresu przedrzymskiego•	
osada ludności kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	

Badania prowadził mgr Daniel Żychliński (autor sprawozdania) przy współpracy z mgr Justyną 
Żychlińską i mgr Bartłomiejem Rogalskim oraz studentką ASP w Poznaniu Moniką Wołoszyńską. 
Prace finansowała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.

Badania prowadzono w związku z planowaną budową autostrady A-2, której przebieg kolidował 
z obszarem stanowiska. 

Stanowisko zlokalizowane jest na wyniesieniu u południowego krańca Jeziora Niepruszewskie-
go, około 1,5 km na południe od wsi Cieśle, częściowo na terenie żwirowni. 

Zbadano obszar 8800 m², na którym odsłonięto 818 obiektów nieruchomych. Zdecydowana więk-
szość z nich związana jest z osadnictwem ludności kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów 
rzymskich. Niestety, około 50% osady zostało bezpowrotnie zniszczonych w trakcie budowy bazy 
dla funkcjonującej tu kopalni żwiru. Część zbadana dostarczyła kilkanaście obiektów mieszkalnych, 
z reguły o konstrukcji słupowej, kilkaset jam o funkcji niejasnej, kilkaset dołków posłupowych, często 
związanych z większymi konstrukcjami, jeden, bardzo silnie zniszczony (przez wkop współczesny) 
piec (najprawdopodobniej wapiennik) oraz kilkanaście palenisk o konstrukcji kamienno-glinianej. 
Zarejestrowano kilka jam neolitycznych ludności kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych, 
w tym kilka obiektów z wczesnej epoki brązu, oraz kilka ludności kultury łużyckiej z młodszego 
okresu epoki brązu i kilkanaście obiektów, w tym piec kopulasty, ludności kultury pomorskiej ze 
starszego okresu przedrzymskiego. 

Ogółem pozyskano 4660 fragmentów ceramiki, kilka tysięcy brył polepy, często z odciskami 
konstrukcji oraz liczne kości zwierzęce. Dominuje materiał kultury przeworskiej z późnego okresu 
rzymskiego, w tym formy ręcznie lepione oraz mniej liczne wykonane na kole garncarskim. Z cera-
miki niezwiązanej z ludnością przeworską natrafiono na bardzo dużych rozmiarów fragment klosza 
kultury pomorskiej i zdobione ornamentem sznurowym fragmenty naczyń kultury amfor kulistych. 
Poza wymienionymi odkryto kilkanaście przedmiotów zwracających uwagę, między innymi natra-
fiono na dwa fragmenty okrągłych żaren rotacyjnych, trzy osełki piaskowcowe, dość liczne ciężarki 
tkackie i przęśliki. Metale reprezentowane są tylko przez dobrze zachowany nóż żelazny i takież 
szydło. 

Materiał ruchomy pozyskany na osadzie pozwala wydatować ją na schyłek podfazy C2 późnego 
okresu wpływów rzymskich. 

Badania nie będą kontynuowane.

DUBIELEWO, st. 7, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
kompleks osadniczy kultury przeworskiej z przełomu okresu lateńskiego i rzymskiego•	

Ratownicze badania na terenie budowy gazociągu JAMAŁ prowadzone były przez mgr Alek-
sandra Andrzejewskiego, mgr Ewę Poturalską i mgr Krzysztofa Janickiego (Pracownia Konserwacji 
Archeologiczno Konserwatorskiej) na zlecenie spółki INVESTGAS z Warszawy.

Na badanym terenie nie odkryto obiektów archeologicznych zagłębionych poniżej warstwy ornej. 
Zebrany materiał zabytkowy pozwala stwierdzić, że jest to osada o chronologii analogicznej do osady 
w Gustorzynie.

Dzierżysławice, st. 10, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/18 – patrz: neolit

Gąsawa, st. 6, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 45 – 35/68 – patrz: neolit
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GŁUPONIE, st. 6, pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, AZP 53-22/6
osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	
osada z wczesnego średniowiecza: faza B/C i D/E•	
relikty osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego•	

Badania prowadził mgr Daniel Żychliński (autor sprawozdania), przy współudziale studentek ar-
cheologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Anny Mechlin i Moniki Nowak. Prace finansowała 
Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Badania podjęto je w związku z planowaną 
budową autostrady A-2, której przebieg kolidował z obszarem stanowiska.

Stanowisko zlokalizowane jest na wybitnym cyplu terenowym oddalonym około 300 m na połu-
dniowy-zachód od wsi Głuponie.

Zbadano obszar 7500 m², na którym odsłonięto i zadokumentowano 194 obiekty nieruchome. 
W głównej mierze były to jamy, o bliżej niesprecyzowanej funkcji. Tylko w dwóch przypadkach 
można mówić o budynkach mieszkalnych: obiekt nr 15 – prawdopodobnie budynek słupowy oraz 
obiekt nr 173 – dużych rozmiarów budynek słupowy, który dodatkowo posiadał piwniczkę. Nadmie-
nić należy, że wszystkie obiekty zostały bardzo silnie zniszczone już w czasach obecnych, w trakcie 
prac rolniczych. W czasie badań natrafiono także na ślady prac niemieckich, mających miejsce w cza-
sie ostatniej wojny, związanych również z budową autostrady. 

Ogółem pozyskano 784 fragmenty ceramiki, 784 fragmenty kości zwierzęcych, 2 krzemienie, 9 
bryłek polepy, 5 fragmentów szkła oraz 3 fragmenty poroża. Z przedmiotów bardziej interesujących 
odkryto: kościaną łyżwę, żelazne okucie uprzęży końskiej, paciorek szklany, nóż żelazny, kółko że-
lazne oraz brązową monetę, najprawdopodobniej „boratynkę”.

Materiały pozyskane z obiektów (zwłaszcza ceramika) pozwalają określić chronologię stanowi-
ska na późny okres wpływów rzymskich oraz na fazy B/C i D/E wczesnego średniowiecza oraz na 
późne średniowiecze/nowożytność.

Badania nie będą kontynuowane.

Grabek, st. 9, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/41 – patrz: środkowa, młodsza i późna epo-
ka brązu

Grabek, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56 – patrz: wczesna epoka żelaza

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

GRÓDEK, st. I, gm. Klukowo, woj. podlaskie, AZP 46-81
cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej•	

Wykopaliskowe badania, przeprowadzone w dniach 9-18 września, przez zespół badawczy pod 
kierownictwem mgr Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT) z udziałem mgr mgr Cezarego Ślaziń-
skiego i Rafała Witosławskiego. Badania miały charakter ratowniczy w związku z systematycznym 
niszczeniem terenu poprzez eksplorację żwirowiska. Objęły swoim zasięgiem powierzchnię 5,3 ara. 
Eksploracja uwarunkowana była wcześniejszym podziałem na ary i prowadzona była w obrębie wy-
kopu XVII/99.

Stanowisko położone jest na prawym brzegu rzeki Nurzec, lewobrzeżnego dopływu Nuru. Zo-
stało odkryte przypadkowo, przez mieszkańców okolicznych wsi, w trakcie eksploracji piaskowni-
żwirowni. Badania ratunkowe prowadzono od 1995 roku.
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W trakcie prac tegorocznych zarejestrowano 40 obiektów, z których jedynie 14 można uznać 
za groby ciałopalne kultury przeworskiej, pozostałe obiekty zawierały materiał ceramiczny typolo-
gicznie oraz technologicznie odpowiadający tej kulturze. Zdecydowaną formą pochówku są groby 
jamowe. Brak jest dużych, charakterystycznych grobów męskich w których znajdowano bogate wy-
posażenie, a wypełnisko utworzone było z intensywnie czarnej, silnie przepalonej ziemi. Jedynym 
obiektem spełniającym rolę grobu wojownika jest obiekt nr 160 (wyposażenie stanowią dwa groty 
oszczepów oraz nóż z płaskim tylcem) w planie zbliżony kształtem do owalu, a średnica jamy gro-
bowej nie przekracza 60 cm. Za grób kobiecy można uznać obiekt nr 154 za względu na wystąpienie 
przęślika w jego wypełnisku.

Na stanowisku odkryto również inne obiekty – o charakterze dołków posłupowych.
Chronologia cmentarzyska nie odbiega od spostrzeżeń poczynionych w trakcie badań w latach 

1995-1996 i obejmuje okres od faz Al - A2 młodszego okresu przedrzymskiego poprzez fazy B l 
i B2.

Dokumentacja znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Delegaturze w Łom-
ży, a materiały w zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

Badania będą kontynuowane.

GUSTORZYN, st. 9, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-46
grób szkieletowy kultury amfor kulistych (neolit)•	
osada tzw. cyklu łużycko-pomorskiego z okresu halsztackiego i lateńskiego•	
osada kultury pomorskiej okresu lateńskiego•	
osada kultury przeworskiej z przełomu okresu lateńskiego i rzymskiego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w ramach nadzorów archeologicznych na 
terenie budowy gazociągu DN 1000 z miejscowości Gustorzyn do Włocławka w dniach od 9 wrze-
śnia do 12 października, przez mgr Aleksandra Andrzejewskiego (autor sprawozdania), mgr Krzysz-
tofa Janickiego i mgr Ewę Poturalską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Do-
kumentacji Archeologiczno Konserwatorskiej). Finansowane przez Investgas S.A. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 7300 m².

Stanowisko to znajduje się na niewielkim wyniesieniu terenu dominującym nad otaczającymi je 
polami. Opisane wyniesienie otaczają polodowcowe rynny wyżłobione przez wody lodowca. Okreso-
wo miejscami tymi spływają wody zasilające cieki. Warunki terenowe, na które składały się zarówno 
dobre gleby (płowe wybudowane na gliniasto-ilastym podłożu morenowym) jak i dostępność wody, 
wyjątkowo sprzyjały rozwojowi osadnictwa począwszy od neolitycznych społeczności rolniczych.

Badaniami wykopaliskowymi objęto tutaj odcinek długości 730 m na północ od drogi gruntowej 
prowadzącej z Gustorzyna do Wieńca. Prace prowadzono w pasie o szerokości 10 m. Na podczysz-
czonej ręcznie powierzchni, odkryło 110 obiektów archeologicznych.

Odkryte zostały kolejne elementy osadnicze stanowiska, które było już badane w okresie przed-
wojennym przez prof. Konrada Jażdżewskiego. Cały obiekt to wielokulturowa osada, która dzie-
li się na dwie wyraźne strefy: południową, o wcześniejszej łużyckiej proweniencji orax północną, 
późniejszą, użytkowaną przez ludność kultury przeworskiej. W warstwie ornej znajdowano spore 
ilości ułamków naczyń glinianych, pochodzących ze zniszczonych orką obiektów. Można je dato-
wać na okres halsztacki i lateński (cykl kultur łużycko-pomorskich), wczesny okres lateński (kultura 
pomorska), późny okres lateński i wczesny okres rzymski (kultura przeworska) oraz okres późnego 
średniowiecza i nowożytności. Relikty oznaczone jako obiekt 94 A, B i C są pozostałością palenisk 
dymarskich. Równie ciekawym odkryciem jest znaleziona w warstwie ornej zapinka brązowa A. VI. 
162. Inne ciekawsze zabytki z warstwy ornej to przęślik gliniany i trójsegmentowy bursztynowy pa-
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ciorek, który mógł także spełniać funkcję wisiorka ze względu na dwa otwory do zawieszania (jeden 
wykonany osiowo i drugi prostopadły w górnej, węższej części).

Kolejnym interesującym odkryciem jest dość dobrze zachowany i wyposażony w 4 naczynia 
gliniane i siekierkę krzemienną grób szkieletowy z II fazy kultury amfor kulistych (obiekt 109). Na-
tomiast fragmenty ceramiki naczyniowej późno średniowiecznej i nowożytnej znalazły się na intere-
sującym nas obiekcie na wtórnym złożu, najprawdopodobniej w trakcie nawożenia pól.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania nie będą kontynuowane.

INOWROCŁAW, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40 
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych, amfor kulistych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
Badania prowadził dr Józef Bednarczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Prahistorii •	
w Poznaniu przy współudziale mgr Aleksandry Sujeckiej i mgr Marty Brink. Finansował in-
westor – grupa Carrefur. Czternasty sezon badań.

W wyniku badań skoncentrowanych w południowo-wschodniej części stanowiska na powierzchni 
około 80 arów zarejestrowano ponad 1000 obiektów kultur: łużyckiej i przeworskiej. Poza obrębem 
obiektów wystąpiły materiały ceramiczne kultur: pucharów lejkowatych, amfor kulistych i iwień-
skiej.

Osadnictwo kultury łużyckiej reprezentowane jest przez kilkadziesiąt jam o różnym przeznacze-
niu, dołków posłupowych oraz naczyń wolnostojących zgrupowanych w centralnej części badanej 
powierzchni, na podłożu piaszczystym. Tworzą one charakterystyczne układy - skoncentrowane wo-
kół obiektów mieszkalnych typu półziemiankowego - utożsamiane z zespołami zagrodowymi.

Kulturze przeworskiej przyporządkowano pozostałe 900 obiektów. Nie tworzą one tak wyraźne-
go skupienia jak obiekty łużyckie, lecz rozmieszczone są nierównomiernie: w zachodniej części ba-
danego obszaru o podłożu piaszczystym oraz w górnych partiach stoku doliny Słonego Rowu, które 
charakteryzuje podłoże gliniaste. Charakter odkrytych obiektów wskazuje na ulokowanie w ostatnio 
wymienionej strefie stanowiska mieszkalno-gospodarczej części osady.

Ogółem zarejestrowano 17 domów mieszkalnych, 6 studni, 27 palenisk, l piec, l dziegciarnię, 4 
glinianki oraz kilkaset dołków posłupowych.

Zdecydowana większość obiektów wystąpiła w zachodniej części osady. Zlokalizowane tu zosta-
ły niemal wszystkie (z wyjątkiem jednego) domostwa należące do typu określanego jako półziemian-
kowy, zachowane w formie płytkich zagłębień (15-50 cm), kształtu czworo-bocznego, o wymiarach: 
280 - 240 cm (najmniejszy) do 680 - 520 cm (największy). Od standardu tego odbiega jeden obiekt, 
w budowie którego wykorzystano wyeksploatowaną gliniankę, dostosowując do niej jego kształt 
i wielkość. Jest to pierwszy z odkrytych na stanowisku dom, który posiada wszelkie cechy pozwala-
jące uznać go za ziemiankę. W grupie urządzeń gospodarczych na szczególne wyróżnienie zasługuje 
jama z zespołem naczyń do produkcji dziegciu. Jest to pierwszy tego typu obiekt związany z kultu-
rą przeworską. Uwagę zwraca obecność czterech studni usytuowanych w obrębie kopalnej dolinki, 
nieposiadających niestety, mimo znacznej głębokości (4 m), zachowanych konstrukcji drewnianych. 
W tej części osady obiekty o różnych funkcjach rozmieszczone są przemiennie. Nie jest więc wyklu-
czone, że mamy do czynienia z typem zabudowy o charakterze zagrodowym.

Typ obiektów odkrytych we wschodniej części osady wskazuje na jej peryferyjny charakter. 
Zarejestrowano tu niewielką ilość urządzeń gospodarczych: min. 2 studnie, piwniczki - chłodnie, 
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piec - umieszczony w wybierzysku glinianki oraz dużą czworoboczną budowlę naziemną - o zarysie 
wyznaczonym przez dołki posłupowe zawierające zwęglone ziarna zboża - prawdopodobnie stodo-
łę. W jej pobliżu wystąpiła jama zawierająca ziarna zbóż pełniąca zapewne funkcję spichlerza. Ze 
względu na charakter podłoża w tej części osady ulokowane zostały rozległe wyrobiska gliniankowe, 
które po wyeksploatowaniu adoptowane były niekiedy do pełnienia innych - wspomnianych wyżej - 
funkcji.

Oprócz obiektów mieszkalnych i urządzeń gospodarczych wystąpiły w różnych częściach osady, 
nie tworząc żadnego intencjonalnego układu przestrzennego: pochówki psów - zawsze w pozycji 
anatomicznej na boku, niekiedy niekompletne oraz szkielety drobnych przeżuwaczy i świń - każdo-
razowo rejestrowane w postaci resztek pokonsumpcyjnych złożonych w niewielkiej jamie.

Po zakończeniu badań część zabytków została wyeksponowana w wybudowanym na miejscu 
osady supermarkecie Champion należącym do sieci Carrefour.

Materiały i dokumentacja przechowywane będą czasowo w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza.

JARTYPORY, st. 2, gm. Liw, woj. mazowieckie, AZP 53-76/43
ślad osadniczy z wczesnej epoki żelaza•	
cmentarzysko kultury przeworskiej i wielbarskiej (faza A młodszego okresu przedrzymskiego •	
- faza D okresu wpływów rzymskich)

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Jacka Andrzejowskiego 
(autor sprawozdania, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez Ma-
zowiecki WKZ, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 50 m².

Powierzchnia zachowanej części stanowiska jest w wielu miejscach naruszona przez wkopy son-
dażowe (poszukiwanie piasku budowlanego), które zaburzyły naturalny układ stropowych warstw 
wielu obiektów. W zachodniej, niebadanej dotychczas partii cmentarzyska stwierdzono znaczne osu-
nięcie się krawędzi żwirowni. 

Na zbadanym obszarze odkryto 40 grobów ciałopalnych i szkieletowych kultury wielbarskiej 
z okresu późnorzymskiego, oraz l obiekt (skupisko ceramiki) z wczesnej epoki żelaza. Obiekty roz-
mieszczone były bardzo gęsto, często tworząc skomplikowane układy stratygraficzne (kilkanaście 
grobów w pięciu układach).

Groby szkieletowe były zwykle dużych rozmiarów (do 300 cm długości), a ich dna sięgały głębo-
kości 220-230 cm od powierzchni ziemi. Jamy tych grobów zapełniane były piaskiem, co powoduje, 
że są bardzo słabo czytelne na tle piasku calcowego. W spągach dwóch grobów zaobserwowano nie-
regularne, ciemne przebarwienia, które mogą być śladem konstrukcji drewnianych. Warunki glebowe 
doprowadziły do całkowitego rozłożenia się kości zmarłych pochowanych w obrządku inhumacyj-
nym - wyjątek stanowią małe fragmenty kości przesycone solami miedzi od przylegających do nich 
przedmiotów brązowych.

Groby ciałopalne (koliste, owalne lub prostokątne) miały rozmiary sięgające 100-110 cm i głębo-
kość do 100 cm od powierzchni. Groby kryły pochówki bezpopielnicowe - tylko w jednym z grobów 
szczątki ciałopalenia złożono w trzech (!) popielnicach. Groby ciałopalne tworzyły dwie wyraźne 
grupy: z czarnymi wypełniskami przesyconymi węglami drzewnymi (w spągach kilku stwierdzono 
obecność spalonych in situ rusztowych konstrukcji z bierwion drewnianych) oraz z jamami zasypy-
wanymi piaskiem. W grobach pierwszej grupy znajdowano zwykle liczne, silnie przepalone kości 
i przepalone elementy wyposażenia, w tym ceramikę. W grobach o jasnobrunatnym wypełnisku prze-
palone kości były zazwyczaj drobne i bardzo nieliczne (w kilku kości nie zaobserwowano w ogóle), 
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czasem towarzyszyły im znikome ślady węgli drzewnych i popiołu. Elementy wyposażenia w gro-
bach ciałopalnych obu typów były zarówno spalone jak i nie nosiły śladów ognia, przy czym w kilku 
przypadkach dotyczy to tych samych grobów (np. paciorki bursztynowe i stopione brązy). Interpre-
tacja niektórych obiektów pozostaje niejasna i wymagać będzie dalszych, specjalistycznych badań 
(ewentualne analizy mikroszczątków organicznych, analizy dendrologiczne, analizy antropologicz-
ne i archeozoologiczne oraz badania DNA szczątków kostnych z grobów tworzących ścisłe układy 
stratygraficzne). W kilku przypadkach w bezpośrednim sąsiedztwie dużych grobów ciałopalnych, 
w odległości do około 40 cm zarejestrowano małe koliste jamy o średnicy 30-40 cm, z resztkami 
stosu, interpretowane wstępnie jako osobne groby - niewykluczone jednak, że te małe jamy są śladem 
konstrukcji (lub obrzędów?) związanych z „dużymi” grobami.

Do najciekawszych odkryć tegorocznych należy najstarszy w tej części Mazowsza pochówek 
szkieletowy kultury wielbarskiej (obiekt 58), datowany brązową zapinką typu A. 132/2 (z fazy B2c 
lub B2/C1). Inny pochówek (obiekt 43) wyposażony był m.in. w 256 paciorków szklanych (to naj-
dłuższa kolia z dotychczas zarejestrowanych na Mazowszu). Ciekawy zespół ceramiki m. in. w tym 
pucharek grupy VIII Schindlera/Wołągiewicza i dzban z kanalikowym uchem grupy IX (obiekt 52), 
a także ułamek ostro facetowanego wylewu naczynia z fazy A młodszego okresu przedrzymskiego, 
znaleziony w wypełnisku późnorzymskiego grobu ciałopalnego (obiekt 32B), który dowodzi, że ne-
kropola funkcjonowała o co najmniej 100 lat dłużej niż sądzono dotychczas. Uwagę zwracają także 
specyficzne, trudne jeszcze do interpretacji formy obrządku pogrzebowego.

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że cmentarzysko w Jartyporach jest najbardziej war-
tościową poznawczo nekropolą kultury wielbarskiej w tej części Mazowsza, a długotrwałe użyt-
kowanie miejsca grzebalnego (II/I wiek p.n.e. - IV wiek n.e.) stawia je w rzędzie najważniejszych 
stanowisk z okresu wpływów rzymskich na całym Mazowszu. W sytuacji permanentnego zagrożenia 
stanowiska (ciągła eksploatacja piasku i żwiru, nielegalna i nieplanowa zwózka śmieci) konieczne 
jest jak najszybsze przebadanie całej zachowanej jeszcze jego części.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym w War-
szawie.

Badania będą kontynuowane.

JORDANOWO, st. 12, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/47
ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego•	
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada łużycko-pomorska•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej (schyłek fazy B2-C1a okresu wpływów rzymskich)•	

Badania przeprowadzone w terminie od 22 lipca do 06 sierpnia przez mgr. Piotra Wawrzyniaka 
(Pracownia Naukowo-Badawcza PKZ, Sp. z o.o. Poznań). Finansował Generalny Konserwator Za-
bytków. Drugi sezon badań. Badaniami objęto 550 m² powierzchni stanowiska.

Zarejestrowano 51 obiektów nieruchomych (wg numeracji stosowanej w czasie badań są to 
obiekty 127-178), w tym 16 grobów z fazy lubowidzkiej kultury wielbarskiej, tj. ze schyłku fazy 
B2 – C1a okresu wpływów rzymskich. Wyróżniono 10 grobów ciałopalnych (popielnicowych lub 
bezpopielnicowych, wszystkie bez stosu pogrzebowego, a w jednym przypadku – nr 146 – ze stelą) 
i 6 szkieletowych lub prawdopodobnie szkieletowych. Wyróżnił się obiekt nr 146 – popielnicowy, 
ze stelą kamienną (kamień bezpośrednio nakrywał naczynie) z bardzo bogatym wyposażeniem – 
srebrna, pozłacana (?) klamerka esowata, srebrny lub srebrne paciory dwustożkowate, kilkadziesiąt 
paciorków szklanych (przepalonych lub całkowicie stopionych), 11 wisiorów wiaderkowatych żela-
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znych lub brązowych, 2 zapinki brązowe (typu A VI 161-162) okucia żelazne szkatułki (szkatułek?), 
zdobiona szpila i grzebień kościany, przęślik gliniany i fragmenty kilku innych, bliżej nieokreślonych 
przedmiotów żelaznych.

Charakterystycznym dla grobów szkieletowych bądź domniemanych szkieletowych było ich zo-
rientowanie wzdłuż osi północ-południe oraz regularny kształt wykopów grobowych. 

Z badań antropologicznych wynika, że w wyniku dotychczasowych badań znaleziono na cmenta-
rzysku szczątki 100 osobników. 

Cmentarzysko ,,wielbarskie” nałożyło się na osadnictwo wcześniejsze, które jednak nie manife-
stuje się zbyt wyraźnie. Najciekawsze są elementy schyłkowopaleolityczne. Wydobyto blisko 950 
krzemieni, w tym 300 z jednego obiektu – nr 149. Wśród artefaktów krzemiennych, w zdecydowa-
nej większości schyłkowopaleolitycznych – wyróżniono m.in.: rdzenie, skrobacz, rylce, rylcowe, 
podtępce, zatępiec wiórowy, tylczaki, półtylczaki, wierzchnik, wióry z mikroretuszem użytkowym, 
odłupki łuskane, 1 fragment narzędzia. Z obiektu nr 162 wydobyto mezolityczny zbrojnik ludności 
kultury janisławickiej. 

Ponadto zarejestrowano pojedyncze znaleziska fragmentów naczyń neolitycznych (kultura pu-
charów lejkowatych?, kultura amfor kulistych?), pozostałości osady (kilkanaście obiektów: jamy, 
paleniska (?), dołki posłupowe) wstępnie wiązanej z ludnością kultury schyłkowołużyckiej – pomor-
skiej (tzw. zespół łużycko-pomorski).

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. 
Badania będą kontynuowane

KLONÓWKA, st. 7, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/6
ślady osadnictwa z okresu mezolitu•	
osada ze schyłku neolitu i epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej i pomorskiej•	
osada kultury oksywskiej i wielbarskiej z późnego okresu rzymskiego•	
osada wczesnośredniowieczna z okresu przedpaństwowego i państwowego•	
ślady osadnictwa z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych•	

Badania prowadził mgr Edward Krause (autor sprawozdania) przy współpracy mgr Bartłomieja 
Rogalskiego, Piotra Pachulskiego oraz mgr inż. Jolanty Dereń-Pachulskiej. Prace finansowała Agen-
cja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Badania rozpoczęto u schyłku roku 1998, a za-
kończono z końcem lipca 1999. Prowadzono je związku z planowaną budową autostrady A-1, której 
przebieg naruszyłby obszar stanowiska. Przebadano powierzchnię 12 400 m².

 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 gra-
nicach od 60,52 m n.p.m. na południu wykopu do 49,80 m n.p.m. na północy. Mniej więcej pośrod-
ku 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 rucho-
my zalegający w obrębie płatów kulturowych i osadowych przy kotlince jak też poza nią. Zwraca 
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uwagę prawie zupełny brak kości, co może być uwarunkowane środowiskiem naturalnym. Połu-
dniowy 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 tempera-
tury – były przepalone oraz kruszące się. Obiekty neolityczne łączyć można z kulturą amfor kulistych 
w jej późnych stadiach rozwojowych. Osadnictwo neolityczne potwierdzają stosunkowo liczne zna-
leziska krzemienne.

Osada kultury łużyckiej reprezentowana jest przez 5 obiektów nieruchomych a kultury pomor-
skiej przez 4 obiekty. Większość obiektów jest uboga w zabytki i tylko obiekt 11 kultury łużyckiej 
zawierał aż 178 fragmentów 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 pół-
nocnej 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 odkryto 
64 obiekty nieruchome występujące w centralnej i południowej części wykopu. Są tu obiekty miesz-
kalne, 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 siekierocio-
sło. Ogólnie omawianą osadę datować można na okres II - III w. po Chr. 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 przedpań-
stwowego 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 cmenta-
rzysk nie odkryto.

W sumie w wykopie znaleziono około 6 700 fragmentów ceramiki, 150 krzemieni, 118 fragmen-
tów polepy, 115 żużli i tylko 22 kości zwierzęce. Pozyskano również pojedyncze zabytki wydzielone: 
przęśliki, ciężarki, fragmenty noży, osełki, grudkę bursztynu oraz wymienioną siekierociosłę.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w ONK PKZ sp. z o.o. w Poznaniu.
Badania zakończono.

KLONÓWKA, stan. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22
ślady osadnictwa z przełomu epoki kamienia i epoki brązu•	
osada ludności kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza•	
osada kultury wielbarskiej z późnego okresu rzymskiego•	
osada wczesnośredniowieczna z okresu przedpaństwowego i państwowego•	
ślady osadnictwa z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych•	
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Badania prowadził mgr Edward Krause (autor sprawozdania) przy współpracy Piotra Pachulskie-
go oraz mgr inż. Jolanty Dereń-Pachulskiej w związku z planowaną budową autostrady A-1, której 
przebieg naruszyłby obszar stanowiska. Prace finansowała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad 
w Warszawie. 

Stanowisko położone jest na Pojezierzu Starogardzkim i zajmuje maksymalną wyniosłość wy-
bitnego cypla wysoczyzny nad silnie meandrującą tutaj rzeką Wierzycą. Na podstawie wcześniej 
zakończonych ratowniczych badań wykopaliskowych na sąsiednim stanowisku Klonówka 7 i badań 
powierzchniowych nie można było wykluczyć możliwości zasięgu omawianego stanowiska, aż do 
trasy autostrady A-1 oraz rysowała się szansa na znalezienie grobów „krzyżaków”, o których były 
informacje od byłego mieszkańca opuszczonego już gospodarstwa.

Zbadano obszar 3000 m², na którym odkryto i zadokumentowano 20 obiektów nieruchomych 
- nietworzących wyraźniejszych skupisk nawet w połączeniu z obiektami z południowej części wy-
kopu Klonówka 7. Wyznaczają one zapewne bardzo peryferyjny zasięg stanowiska Klonówka 46 na 
wschodzie, którego centrum znajduje się poza strefą zagrożenia autostradą na zachód od wykopu. 
Także w miejscu, gdzie mogły jeszcze wystąpić groby nie znaleziono ani „kosteczki” czy śladów 
wkopu grobowego.

Na stanowisku Klonówka 46 znaleziono 5 wyrobów krzemiennych datowanych na okres neolitu 
względnie wczesny okres epoki brązu. Datowanie to jest niepewne z uwagi na małą liczbę zabytków 
aczkolwiek prawdopodobne przy słabym osadnictwie łużyckim potwierdzonym tylko jednym obiek-
tem nieruchomym i nielicznymi ułamkami naczyń w części zachodniej wykopu.

Kultura wielbarska dominuje na stanowisku – rozpoznano 8 obiektów nieruchomych, występu-
jących w centralnej i południowej części wykopu. Obiekty są małe i stanowią pozostałości paleniska 
czworokątnego i jam o bliżej nieokreślonej funkcji. Większość nielicznych zresztą zabytków rucho-
mych (m.in. przęślik, 3 żużle, 11 fragmentów polepy) łączyć należy z kulturą wielbarską. Z paleniska 
zrekonstruowano małą wazkę zdobioną ukośnymi liniami. 

Obiekty datowane na okres wczesnośredniowieczny w liczbie 2 wystąpiły w zachodniej części 
wykopu podobnie jak i luźny ceramiczny materiał z tego okresu. Ogólnie można powiedzieć, że zabyt-
ki 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, świadczące o względnie rolniczym użytkowaniu terenu stanowiska aż do czasów 
współczesnych.

W sumie w wykopie znaleziono 227 fragmentów ceramiki, 5 krzemieni, 11 fragmentów polepy, 
3 żużle oraz 1 przęślik. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w ONK PKZ sp. z o.o. w Poznaniu.
Badania zakończono. 

Kolonia Chabielice, st. 11, gm. Szewców, woj. łódzkie – patrz: wczesna epoka żelaza

Konary, st. 1, gm. Osięciny, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie – patrz: neolit

KOMPINA, stan. 12, gm. Nieborów, woj. łódzkie
cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów •	
rzymskich
Badania prowadziła dr Lubomira Tyszler (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finan-

sował WKZ w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach. Czwarty sezon badań – poprzednie badania 
w latach: 1988, 1991, 1993. 



109

W trakcie tegorocznych badań odsłonięto przestrzeń 169,3 m² (wykopy VIII, IX, X i XIII). Pod 
warstwą humusu odsłonięto rozwleczone bruki kamienne związane z grobami, pośród których znaj-
dowały się fragmenty ceramiki (m.in. o cechach wczesnorzymskich, z naczyń toczonych), przepalone 
kości, nieliczne przedmioty metalowe i inne pochodzące z wyposażenia pochówków. Zarejestrowano 
25 grobów jamowych oraz zaledwie dwa popielnicowe, niektóre oznaczone częściowo zachowany-
mi brukami, pojedynczymi kamieniami, nad jedną z jam zalegało kilka dużych głazów. Zarysy jam 
grobowych owalnokoliste, większe o wymiarach 1,3 x 1,2 m, 1,0 x 0,6 m, 0,9 x 0,85 m, 0,8 x 0,7 
m, mniejsze o wymiarach 0,7 x 0,45 m, 0,65 x 0,4 m, w różnym stanie zachowania, o nieckowatych 
przekrojach zagłębionych na 0,25 – 0,2 m (zachowane w partiach spągowych), niekiedy 0,45 – 0,35 
m. Zwłaszcza pochówki z młodszego okresu przedrzymskiego miały rozległe jamy, z wypełniskami 
przemieszanymi ze stosem pogrzebowym i znaczną ilością intencjonalnie rozbitych naczyń. Nie bez 
znaczenia na stan zachowania grobów jest lokalizacja cmentarzyska w pobliżu zwartej zabudowy 
gospodarstwa oraz w strefie upraw ogrodowych (budynki gospodarcze, wiaty, szklarnie, sady). 

Na wyposażenie pochówków jamowych składały się zwłaszcza fragmenty ceramiki, od zaledwie 
kilku po kilkadziesiąt, nawet ponad 200 (znaczną ilość naczyń zrekonstruowano), w grobach po-
pielnicowych występowały przystawki. Znaleziono kilka dobrze zachowanych zapinek (A.67, A.68, 
A.45, A.162), elementy skrzyneczek (okucie typu 1 wg Kokowskiego), klucz (typ A wg Kokowskie-
go), sprzączkę (m.in. typ D.1 wg Madydy-Legutko), żelazne szydło (?), przetopione fragmenty szkła, 
paciorków (?), innych przedmiotów (?). 

Dotychczasowe rozpoznanie cmentarzyska wskazuje na jego użytkowanie od młodszego okresu 
przedrzymskiego (materiał ceramiczny pierwszej fazy) oraz w ciągu okresu rzymskiego, po fazy C1b
-C2. Z poprzednich sezonów badawczych wyróżniają się zwłaszcza pochówki z bronią (z grup 4 i 7 
wg Godłowskiego) z faz B2b i C1b-C2.

Badania przerwano ze względu na znaczny stopień zniszczenia stanowiska oraz usytuowanie jego 
części w strefie zabudowy.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 
167-178.

KONIKOWO (Rostek), st. 2, gm. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 13-78/3
osada jaćwieska z okresu wpływów rzymskich po wczesne średniowiecze•	
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 30 do 30 lipca, przez dr 

Annę Bitner-Wróblewską i Marcina Engela (autor sprawozdania) z Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego w Warszawie. Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 163 m².

Założono dwa wykopy – nr 5/99 o powierzchni 117 m² oraz nr 6.6a/99 o powierzchni 45 m². 
W wykopie 5/99 przebadano obiekt I,Ia/98, prawdopodobnie warsztat tkacki, znaleziono wiele frag-
mentów ceramiki, przęśliki, ciężarki tkackie oraz fragment brązowej bransolety. W wykopie tym 
przebadano również warstwę kulturową z materiałem kultury sudowskiej. W wykopie 6.6a/99 na-
trafiono na obiekt III/99 z warstwą polepy i brukiem kamiennym, znaleziono w obiekcie ceramikę, 
przęśliki oraz obrabiany ludzką ręką kamień. W wykopie tym natrafiono również na narożnik obiektu 
IV/99 o nieokreślonej funkcji.

W wykopie 6.6a/99 przebadano warstwę kulturową, znaleziono liczne fragmenty ceramiki.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym w War-

szawie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Wiadomościach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane. 
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KOSEWO, st. 7, gm. Stary Lubotyń, woj. mazowieckie, AZP 42-75/29
osada kultury grobów kloszowych z wczesnej epoki żelaza•	
osada kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich•	
osada kultury wielbarskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(autor sprawozdania - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane 
przez EuRoPol GAZ s.a. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 4200 m².

Stanowisko leży około 250 m na północ od wsi na zachodnim brzegu rzeki Orz. Badania przepro-
wadzono po odhumusowaniu pasa terenu przeznaczonego pod inwestycję, w związku z rozpoczętą 
budową gazociągu tranzytowego Płw. Jamał-Europa Zachodnia.

Pod warstwą humusu, jedynie w obrębie 3 arów na północnym skraju badanej strefy, stwierdzo-
no obecność warstwy kulturowej w postaci brązowego piasku, w którym znaleziono 23 fragmenty 
ceramiki kultury przeworskiej i 3 krzemienie. Na pozostałym obszarze pod warstwą akumulacyjno-
próchniczną zalegała warstwa calcowego piasku. Odkryto w niej łącznie 284 obiekty nieruchome 
w postaci różnego typu jam o zarysach w przekroju poziomym najczęściej nieregularnych owalnych 
lub kolistych, a w przekroju pionowym najczęściej nieregularnych lub nieckowatych. Ich wymiary 
wahały się od 26 x 30 cm do 290 x 340 cm, a głębokość od 4 do 92 cm.

Jedynie 61 obiektów zawierało w wypełniskach zabytki ruchome najczęściej w liczbie 1-5.
Podczas badań na stanowisku w warstwach obiektowych i pozaobiektowych znaleziono łącznie 

ponad 800 fragmentów ceramiki pradziejowej, 62 fragmenty polepy, 23 zabytki krzemienne, 2 osełki 
kamienne, przęślik gliniany, fragment blaszki brązowej i 10 fragmentów kości zwierzęcych.

Ceramikę przypisać można głównie trzem jednostkom kulturowym: kulturze grobów kloszo-
wych, (pomorskiej?), kulturze przeworskiej oraz kulturze wielbarskiej.

Ceramika kultury grobów kloszowych reprezentowana jest przez 146 na ogół mało charaktery-
stycznych fragmentów. Dominują skorupy chropowacone i szorstkie. Jedyne fragmenty ornamen-
towane znaleziono w obiekcie 188. Jest to taśmowate, czernione ucho zdobione rurkowatym stem-
pelkiem oraz fragment talerza-placka zdobiony przy krawędzi rzędem otworków. Kulturze grobów 
kloszowych przypisać można obiekty: 8, 23, 76, 141, 188, 207.

Najliczniej grupę zabytków ruchomych na omawianym stanowisku stanowi ceramika kultury 
przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich. Są to głównie fragmenty naczyń chropowa-
conych na brzuścu, a wygładzanych pod krawędzią. Dość liczne są również skorupy o powierzch-
niach szorstkich. Tylko jeden fragment naczynia pochodzący z obiektu 11 jest na całej powierzchni 
silnie wypolerowany i zdobiony ujętym w dwie poziome bruzdy ornamentem czworokątnych pól, 
na przemian zakreskowanych pionowymi lub poziomymi liniami. W 5 obiektach (45, 173, 174, 176, 
262) obok ceramiki kultury przeworskiej znaleziono zabytki krzemienne. Ponadto obiekcie 173 zna-
leziono osełkę kamienną, a w obiekcie 174 przęślik gliniany.

Wśród obiektów na szczególną uwagę zasługują jamy posłupowe. Większość z nich grupuje się 
w skupiskach, których wydzielić można dziewięć. Jam tych niestety nie można uszeregować w ciągi 
pozwalające w pełni wiarygodnie odtworzyć zarysy budynków. Z pewnością budowle te nie miały 
jednak regularnego planu.

Trzy skupiska jam półsłupowych, ze względu na znaleziony w nich materiał ceramiczny, przypi-
sać można kulturze przeworskiej. Co do kulturowej przynależności pozostałych, nic pewnego powie-
dzieć nie można.

W obiekcie 22 znaleziono ceramikę naczyniową o cechach pozwalających przypisać ją kulturze 
wielbarskiej. Z części pozyskanych skorup udało się zrekonstruować niemal w całości misę, którą 
zaliczyć można do naczyń VIC Schindlera - Wołągiewicza datowanych na fazy B2/C1-D okresu 
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wpływów rzymskich. Poza obiektem wyżej wymienionym z kulturą wielbarską łączyć można także 
obiekty 31, 49 i 181.

Jak z powyższych uwag wynika omawiane stanowisko w części przebadanej, było miejscem 
zamieszkiwanym we wczesnym okresie epoki żelaza przez ludność kultury grobów kloszowych (po-
morskiej?), we wczesnym okresie wpływów rzymskich przez ludność kultury przeworskiej, a ostat-
nia faza zasiedlenia przypadająca na późny okres wpływów rzymskich łączy się z obecnością ludno-
ści kultury wielbarskiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w WUOZ Mazowieckiego delegatura w Ostrołęce.
Badania nie będą kontynuowane.

Kosewo, st. 9, gm. Stary Lubotyń, woj. mazowieckie, AZP 42-74/4 – patrz: wczesna epoka żelaza

KOTORZ WIELKI, st. 9 w, gm. Turawa, woj. opolskie, AZP 88-38/25
osada kultury przeworskiej •	
osada wczesnośredniowieczna (IX wiek)•	

Stanowisko nr 9 w Kotorzu Wielkim, zostało odkryte podczas badań powierzchniowych AZP we 
wrześniu 1998 roku. Jest ono zlokalizowane na prawobrzeżnej terasie starorzecza Małej Panwi. Jest 
ono jednym z kilku odkrytych wzdłuż dawnego koryta tej rzeki.

Podczas badań powierzchniowych, w północno - zachodniej części stanowiska natrafiono na roz-
orany obiekt. Konserwatorskie badania ratownicze zostały przeprowadzone w sierpniu 1999 roku. 
Kierował nimi Krzysztof Spychała (autor sprawozdania).

Na całej powierzchni stanowiska występowały licznie ruchome zabytki w postaci ułamków na-
czyń glinianych, grudek polepy i kawałków żużli dymarkowych. Z tego względu zaplanowano roz-
poznanie wykopami całego stanowiska. Założono dziesięć, różnej wielkości wykopów rozpoznając 
większą część osady. We wszystkich odkryto ruchomy materiał zabytkowy, a w trzech odsłonięto 
obiekty: jamę popiecową, wtórnie użytą jako odpadkową, jamę - składowisko gliny, ślad lekkiego 
obiektu szałasowego oraz pozostałość słupowego budynku produkcyjnego. Oprócz fragmentów na-
czyń glinianych znaleziono części przedmiotów żelaznych: noży, okuć, ramkę sprzączki oraz puncę.

W sumie przebadano około 1,35 ara. Wydaje się, że badane stanowisko zostało naruszone w okre-
sie międzywojennym podczas budowy wałów zbiornika retencyjnego w Turawie oraz drobnymi wy-
bierzyskami kruszywa, usytuowanymi wzdłuż starorzecza, później zrekultywowanymi. Największą 
miąższość warstwy kulturowej zaobserwowano w części centralnej stanowiska, gdzie było jednocze-
śnie największe wyniesienie. Stwierdzone w wykopie II i VI przemieszanie warstw oraz współczesny 
wkop, nasuwa przypuszczenie, że po wybudowaniu wału zbiornika retencyjnego, niewykorzystana 
część humusu została rozplantowana na południową stronę obszaru stanowiska zwiększając w ten 
sposób miąższość nawarstwień oraz rekultywując małe, lokalne wybierzyska kruszywa. Północno 
– zachodnia część stanowiska zlokalizowana na stoku terasy została w dużym stopniu zniszczona 
głęboką orką oraz procesami spływowymi gleby.

Pozyskane w toku badań materiały przede wszystkim fragmenty naczyń glinianych, pozwalają 
stwierdzić obecność na terenie stanowiska dwóch osad: kultury przeworskiej z jej końcowej fazy D 
i wczesnośredniowiecznej, którą można datować na IX stulecie. Pozostałości osady kultury prze-
worskiej wyraziście wystąpiły w części południowej stanowiska, natomiast osady wczesnośrednio-
wiecznej w części północnej. Żużel występujący na całym obszarze oraz w obiektach, wskazuje na 
produkcję hutniczą na terenie stanowiska, prawdopodobnie w obu fazach osadniczych. Jest on zróż-
nicowany, co mogłoby wskazywać na różnice między technologią hutniczą starożytną a wczesnośre-
dniowieczną. Aby otrzymać dokładne i prawidłowe dane należy przeprowadzić analizę zebranego 
materiału żużlowego.
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Zabytki zostaną przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 248-25.
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Bierzanów, st. 27, woj. małopolskie, AZP 103-57/27 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 8, woj. małopolskie, AZP 103-56/50
ślad osadnictwa kręgu lędzielskiego z okresu neolitu•	
osada kultury przeworskiej fazy C1 okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 8 kwietnia do 25 maja, przez 
Andrzeja Dymka, Marcina M. Przybyłę (autora sprawozdania) i Wojciecha Suder (Krakowski Zespół 
do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano po-
wierzchnię 49,8 ara.

Badania na stanowisku spowodowane były jego zagrożeniem związanym z planowaną budową 
autostrady A-4. Zasięg wykopalisk objął cały niewielki cypel, na którym zlokalizowano stanowisko. 
W trakcie badań odsłonięto całość małej, dobrze zachowanej osady z młodszego okresu wpływów 
rzymskich. Tworzyły ją 3 budynki oraz 32 inne jamy.

Dwa budynki były częściowo zagłębione w ziemię, posiadały czytelne słupy konstrukcyjne ścian 
(ob. 20 i 24). Trzeci budynek, również płytko zagłębiony w ziemię nie posiadał żadnych czytelnych 
elementów konstrukcyjnych (ob.3). W obrębie obiektów, oraz w warstwie podglebia znaleziono 1304 
fragmenty ceramiki. Zdecydowana większość z nich została zaliczona do ręcznie robionej ceramiki 
kuchennej. Zaledwie 9% stanowiła ceramika cienkościenna, „stołowa”- robiona ręcznie i toczona na 
kole. Ponadto znaleziono fragmenty kilku dużych naczyń zasobowych, które w większości znajdo-
wały się w wypełniskach chat -ob. 3 i 24. Ciekawym znaleziskiem był fragment naczynia zdobiony 
naśladownictwem liter alfabetu łacińskiego.

Wśród znalezisk wyrobów metalowych na uwagę zasługują zwłaszcza trzy dobrze zachowane 
zapinki brązowe - prezentująca typ Al 26, zbliżona do typu A 96 i sarmacka zapinka z żaglowatym 
kabłąkiem. Pozostałe wyroby metalowe, w liczbie 22, wykonane są z żelaza. Najciekawsze z nich to 
krój płużny, fragment klucza, noża i okucia skrzynki. Ponadto z okresem wpływów rzymskich należy 
wiązać zabytki kamienne – głównie fragmenty rozcieraczy i kamienia żarnowego, oraz obrobione, 
przepalone kamienie znalezione w obrębie obiektów mieszkalnych 20 i 24, będące, być może pozo-
stałościami palenisk.

Poza zabytkami kultury przeworskiej na stanowisku znaleziono zabytki neolityczne. Należy do 
nich 61 wyrobów krzemiennych, łączonych z późną fazą kręgu lędzielskiego i polgarskiego, oraz 
miedziany czekan typu Szekely-Nadudvar, będący importem ze środowiska kultury bodrogkeresz-
turskiej.

W trakcie badań osiągnięto zasięg stanowiska zarówno z okresu wpływów rzymskich, jak i neolitu.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 9, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/51
ślady obozowisk z okresu późnego paleolitu•	
ślady obozowisk (?) z okresu neolitu•	
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osada•	  z okresu wpływów rzymskich
skarb z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od czerwca do grudnia, przez 
mgr mgr Bogusława Roczkalskiego, Piotra Włodarczaka (autor sprawozdania) i Marcina Śliwińskie-
go (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego-Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencje 
Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Przebadano w sumie po-
wierzchnię 165 arów.

W pierwszym etapie przeprowadzono rozpoznanie terenu małymi wykopami sondażowymi. Po 
odkryciu śladów archeologicznych rozpoczęto badania szerokopłaszczyznowe. W efekcie przebada-
no dużą część osady z późnego okresu wpływów rzymskich. Zdecydowaną większość obiektów sta-
nowiły płytkie jamy prostokątne lub owalne, z wypełniskami charakterystycznymi dla palenisk. Od-
kryto również typowe prostokątne obiekty półziemiankowe. Szczególnym znaleziskiem był dobrze 
zachowany piec garncarski, zlokalizowany na południowo-wschodnim skraju osady. Składał się on 
z jamy przypiecowej oraz zbudowanej w oparciu o konstrukcję kamienną, przedzielonej przegrodą 
komory piecowej. Od południa oraz zachodu osadę otaczał regularny rów o szerokości 1,5-2 metrów 
– prawdopodobnie datowany również na okres wpływów rzymskich.

W północnej części stanowiska, w spągu warstwy humusu odkryto skarb przedmiotów żelaznych, 
datowanych na okres wczesnego średniowiecza. Natomiast w centralnej części stanowiska znalezio-
no sprzączkę ze złotym okuciem, datowaną na okres wędrówek ludów.

Nie znaleziono innych materiałów korespondujących z tymi okresami archeologicznymi.
W różnych miejscach stanowiska natrafiono na zabytki kamienne, datowane na epokę kamienia. 

Szereg form krzemiennych łączy się z kompleksem ahrensbursko-mazowszańskim. Kamienna moty-
ka, fallus kamienny oraz część zabytków krzemiennych datowana jest na środkowe fazy neolitu (kul-
tury kręgu lendzielsko-polgarskiego). Pojedyncze narzędzia wiórowe pochodzą natomiast z późnego 
neolitu i związane są z kulturą ceramiki promienistej. Znaleziska z epoki kamienia znalezione zostały 
w warstwie humusu lub na wtórnym złożu (w obiektach późnego okresu wpływów rzymskich).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Kurdwanów, st. 10, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/52 – patrz: 
paleolit

Kraków-Kurdwanów, st. 11, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/53 – patrz: 
paleolit

Kraków-Kurdwanów, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9 – patrz: środ-
kowa, młodsza i późna epoka brązu.

KRAŚNIK-PIASKI, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78/2
cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, faza B2–C1•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone, w terminie od 3 września do 5 listopada, 
przez mgr. Zbigniewa Wichrowskiego (autor sprawozdania, Muzeum Regionalne w Kraśniku). Fi-
nansowane przez WKZ w Lublinie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,8 ara.
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Ustalono zasięg cmentarzyska w kierunku północno-wschodnim i wschodnim oraz północno-
zachodnim. Wyeksplorowano 28 grobów ciałopalnych (wszystkie jamowe, bezpopielnicowe) oraz 
1 prawdopodobnie dołek posłupowy. Większość jam miała brunatne lub brunatno-szare wypełnisko 
z niewielką ilością węgli drzewnych, 2 wystąpiły w postaci zwartego skupiska kości bez zarysu jamy, 
10 miało intensywne czarne wypełnisko przesycone węglem drzewnym. Jamy miały zarysy z regu-
ły koliste lub owalne, przeciętne wymiary około 50-60 cm i zróżnicowaną głębokość (od 10 do 60 
cm). Większość grobów jest zniszczona w stropowych partiach przez orkę. Wyposażenie przeważ-
nie w postaci kilkunastu lub kilkudziesięciu fragmentów ceramiki z 2-4 naczyń, w tym większość 
ze śladami przepalenia w ogniu, niektóre zdeformowane, pojedynczych przedmiotów metalowych, 
szklanych (paciorki) lub ceramicznych (przęśliki). Do wyróżniających się należy grób 60 zawierają-
cy 2 przepalone zapinki z brązu A 43, stopione paciorki szklane i przedmioty żelazne: okucie zamka 
z kluczem i okucia skrzyneczki, szydło, sprzączkę do pasa oraz kilkadziesiąt fragmentów ceramiki 
z conajmniej 3 naczyń.

Z zapinek wystąpiły oprócz A 43, także A 92-93, A 128, fragmenty zapinek trąbkowatych IV serii, 
zapinka typu Brześce, A 38-39, zapinka kolankowata z brązu zbliżona do typów 132-136, czy frag-
ment brązowej fibuli VI grupy Almgrena zbliżonej do typu 161. Pozwala to datować cmentarzysko 
w ramach faz B2 (może B2b)- C1a lub początek C1b okresu wpływów rzymskich.

W sumie na cmentarzysku zbadano 82 groby, w tym 2 groby popielnicowe. Do przebadania 
pozostał północno-zachodni skraj obiektu oraz część południowa, zniwelowana po zakończeniu eks-
ploracji piasku.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kraśniku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Kultura Przeworska”, Wydawnictwa Katedry Archeolo-

gii Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Badania będą kontynuowane.

ŁĄCZANY, st. 3 gm. Wierzbica, woj. mazowieckie, AZP 77-68/1
cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich•	

Stanowisko zlokalizowane w roku 1968 przez mgr O. Lipińską. Badania ratownicze rozpoczęto 
po wstrzymaniu prac przy wodociągu realizowanym pod nadzorem archeologicznym w roku 1998.

 W dwóch wykopach o powierzchni łącznie 0,5 ara znaleziono 11 grobów ciałopalnych popielni-
cowych. Wyposażenie stanowiły: pogięte miecze, umbra, groty, ostrogi i nożyczki.

We wrześniu 1999 badania kontynuowało Muzeum Regionalne w Iłży pod kierownictwem mgr. 
Witolda Bujakowskiego. Przebadano powierzchnię 2,5 ara lokalizując na niej 56 grobów ciałopal-
nych w znacznej większości popielnicowych kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzym-
skich. Cmentarzysko charakteryzuje się występowaniem niezwykle bogatego wyposażenia w gro-
bach. W około 80% to ostrogi, groty włóczni, umba, miecze. Na uwagę zasługuje tzw. grób książęcy 
z zawartością m.in. złotego wisiora i srebrnej zapinki.

Należy kontynuować prace i określić zasięg stanowiska.

Łukowisko, st. V, gm. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, AZP 59-83/13 – patrz: wczesne średnio-
wiecze

MASŁOMĘCZ, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie, AZP 88-94/80
ślad osadnictwa ze starszej epoki kamienia•	
cmentarzysko birytualne grupy masłomęckiej, kultura wielbarska (okres wpływów rzym-•	
skich)
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Badania wykopaliskowe kierowane przez prof. Andrzeja Kokowskiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), miały charakter systematycznych prac badaw-
czych, finansowanych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dwudziesty sezon 
badań, w trakcie którego rozpoznano 5,5 ara powierzchni stanowiska.

Prace eksploracyjne prowadzono w obrębie 27 obiektów, z czego 4 stanowiły kontynuację prac 
z poprzednich sezonów. Odnotowano 2 groby z pochówkami ciałopalnymi, 10 grobów z kompletny-
mi pochówkami szkieletowymi (w tym 4 należące do dzieci) oraz 11 grobów cząstkowych. W wy-
niku badań uchwycono północną, północo-wschodnią granicę cmentarzyska (na całej długości), jak 
również potwierdzono przebieg granicy na odcinku wschodnim. Interesującym spostrzeżeniem co do 
obrządku pogrzebowego był fakt znajdowania w stropach grobów czaszek ludzkich, rejestrowanie 
skomplikowanej techniki naruszania grobów poprzez „przybijanie” części zmarłych do ścian wkopu 
jam grobowych oraz większa ilość pochówków siedzących. Znakomitym odkryciem był pochówek 
w łodzi w grobie nr 477, obecność „zasłon” ścian bocznych jamy grobowej nr 453 (wykonanych naj-
prawdopodobniej z grubej tkaniny), czy też niezwykłej wielkości trumna wydłubana w pniu drzewa 
z grobu nr 474.

Kilka pochówków zasługuje też na uwagę z racji niecodziennego wyposażenia. W grobie nr 474 
znaleziono miedzy innymi aż 3 całe pucharki szklane typu E-192 i 12 przęślików. Kolejny pucharek 
szklany znaleziono w grobie nr 453 wraz z paciorkami z kamieni półszlachetnych i srebrnymi ele-
mentami uprzęży. W grobie 477 wystąpiła między innymi srebrna zapinka zdobiona szkłem, a w gro-
bie nr 511 odnotowano kolię z paciorków wzoru „Callatis”. Zaskoczeniem było też odkrycie w ob-
rębie zasypiska grobu 474 i w znajdującej się w nim trumnie połamanych kości mamuta, które jak 
się okazało po eksploracji wypełniska grobowego, pochodzą spod płytkiej w tym miejscu pokrywy 
lessowej, przez którą przekopali się kopiący grób i natrafili na głębokości około 3 m na pozostałości 
najprawdopodobniej obozowiska ze starszej epoki kamienia. Do grupy pochówków zwierzęcych do-
liczyć należy obiekt nr 498, gdzie w bardzo wąskiej trumnie znaleziono szkielet ptaka z naczyniem, 
grzebieniem i igłą. 

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie i Muzeum w Zamościu. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. V. - 2000 r.

MIECHOWICE, st. 4A, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 48-45/50
osadnictwo neolityczne•	
cmentarzysko szkieletowo-ciałopalnego kultury przeworskiej•	

Badania prowadzone były od połowy sierpnia przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Była to kontynuacja prac wykopaliskowych w rejonie Brześcia Kujawskiego. Finansowane 
były z funduszy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i Urzędu Gminy w Osię-
cinach. Kierowali niemi doc. Dr hab. Ryszard Grygiel. Prace były prowadzone przy udziale ekip 
paleobotaników, geomorfologów i geologów z Krakowa i Poznania i były kontynuacją badań z lat 
1997-1998. Prowadzono je w związku z odkryciem cmentarzyska szkieletowo-ciałopalnego kultury 
przeworskiej. Wykopem o powierzchni 725 m². Groby ciałopalne zostały zniszczone przez głęboką 
orkę. Ogółem odsłonięto 18 zespołów grobowych. Są to głównie ciałopalne groby jamowe datowane 
od fazy A3 młodszego okresu przedrzymskiego, do faz C2-d okresu rzymskiego. Wyjątek stanowi 
grób szkieletowy nakryty brukiem kamiennym. Groby były bogato wyposażone w ceramikę broń 
i ozdoby, m. in. złota zawieszka lunula. Pod warstwą kulturową odsłonięto rowy fundamentowe do-
mów trapezowatych i glinianki kultury lendzielskiej.

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
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Milejowice, st. 19, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/141 – patrz: wczesna i starsza epo-
ka brązu

MOKRA, st. 8, gm. Miedzno, woj. śląskie, AZP 83-46/58
cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy wędrówek •	
ludów

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 5 do 31 lipca, przez mgr. 
Marcina Biborskiego (autor sprawozdania, Firma Archeologia i Ekologia B. J. Kazior, Kraków, Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez GKZ, Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego). Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 500 m².

Łącznie wyeksplorowano 70 grobów, większość jamowych i zalegających w warstwie ciałopa-
lenia, ale także 13 grobów popielnicowych. Zainwentaryzowano 430 zabytków wydzielonych, 124 
pozycje inwentarzowe ceramiki oraz 106 pozycji inwentarzowych materiałów kostnych. Uzyskany 
bardzo bogaty materiał zabytkowy chronologicznie związany jest z najmłodszą częścią nekropoli 
i datować go należy na późną fazę późnego okresu rzymskiego i wczesną fazę okresu wędrówek 
ludów tj. na fazę C2-D1.

Z przeprowadzonych obserwacji wynikających z planigrafii cmentarzyska w Mokrej i podobnej 
pod względem chronologicznym i materiałowym nekropoli w pobliskim Opatowie, sądzić należy, że 
teren przyszłych badań będzie zapewne podobny i obejmie przynajmniej drugie tyle powierzchni ile 
dotychczas przebadano. Przy dalszym zagrożeniu prace powinny być kontynuowane aż do całkowi-
tego wyeksplorowania cmentarzyska.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 229-241.
Badania będą kontynuowane.

Mrocza, st. 2, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 35-34/57 – patrz: wczesna epoka żelaza

Niedaszów, st. 3, gm. Mściwojów, woj. dolnośląskie, AZP 81-21/66 – patrz: wczesna epoka żelaza

Nowy Dworek, st. 7, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/7 – patrz: paleolit

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 – patrz: wczesna epoka żelaza

ODRY, st. 1, gm. Czersk, woj. pomorskie
cmentarzysko z fazy B2/C1 okresu rzymskiego•	

Ratownicze badania archeologiczne prowadzone przez dr. hab. Tadeusza Grabarczyka. Finanso-
wane przez Uniwersytet Łódzki.

Założono dwa wykopy o powierzchni 131,25 m², rozpoznając fragment płaskiego cmentarzyska 
kurhanowego. Odkryto fragmenty ceramiki, ułamek przedmiotu żelaznego oraz popielnicę z przepa-
lonymi kośćmi ludzkimi. 

Olchowa, st. 20, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie, AZP 103-74/105 – patrz: neolit

Opoki, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 43-43 – patrz: wczesna 
epoka żelaza
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Ostrołęka, st. 7, gm. Pajęczno, woj. łódzkie, AZP 79-48/88 – patrz: środkowa, młodsza i późna epo-
ka brązu

PAKOSZÓWKA, st. 1, gm. Sanok, woj. podkarpackie, AZP 112-77/83
osada kultury przeworskiej z silnymi wpływami z ośrodka dackiego z wczesnego okresu •	
rzymskiego (schyłek fazy B2) i młodszego okresu rzymskiego.

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 9 do 24 lipca, przez dr hab. 
Renatę Madyda-Legutko prof. UJ (autorka sprawozdania) z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Elżbietę Pohorska-Kleję. Finansowane przez WKZ w Przemyślu. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 123 m².

W trakcie badań w 1999 roku odsłonięto fragment zabudowy osady, odkrywając 13 obiektów 
archeologicznych. Wśród nich wyróżniają się czworokątne paleniska o podobnych rozmiarach (dłu-
gość boku od 100 cm do 140 cm.) i zbliżonej konstrukcji, ułożone na osi, blisko siebie w południowej 
części stanowiska. Wszystkie charakteryzują się obecnością w partiach przydennych intencjonalnie 
ułożonych warstw piaskowców. Wypełniska palenisk o jednolitym charakterze, w postaci czarnej 
ziemi z węglami drzewnymi zawierały nieliczne fragmenty ceramiki. Ślady jam posłupowych w są-
siedztwie niektórych palenisk wskazują, iż mogły być one pierwotnie zadaszone. W strefie występo-
wania palenisk obok ceramiki lepionej w ręce została odkryta także ceramika wykonana przy użyciu 
koła garncarskiego. Wśród tej ceramiki zróżnicowanej pod względem technologicznym przeważają 
grubościenne naczynia wykonane z glin ilastych, o gładkich powierzchniach barwy szarej, potwier-
dzone również na innych stanowiskach nadsańskich. Powyżej palenisk została odkryta strefa osa-
dy o innej zabudowie, zapewne mieszkalnej. Materiały ceramiczne reprezentowane są tu jedynie 
przez fragmenty naczyń wykonane ręcznie. Odkryta w trakcie tegorocznych badań ceramika lepiona 
w ręce nawiązujące do ceramiki kultury przeworskiej, natomiast ceramika wykonana przy pomocy 
koła garncarskiego nawiązuje do garncarstwa środowiska dackiego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Krośnie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Recherches Archeologiques”.
Badania będą kontynuowane.

PAPROTKI KOLONIA, st. 1, gm. Miłki, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 21-73/2
cmentarzysko ciałopalne kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej- młodsza faza późnego •	
okresu przedrzymskiego - rozwinięta faza okresu wędrówek ludów (A3-E)
osadnictwo nowożytne i transzeje z I wojny światowej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 5 lipca do 6 sierpnia, przez 
Małgorzatę i Macieja Karczewskich (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finan-
sowane przez GKZ. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 188,24 m².

Prace wykopaliskowe prowadzono na północnym, wschodnim i zachodnim skraju rozpoznanej 
części cmentarzyska. Odkryto 43 nowe pochówki, w tym 20 popielnicowych z czytelnym zarysem 
jamy grobowej (groby: 224-227, 229, 230, 232, 235, 241, 253, 255, 256 258-265), 2 popielnicowe 
bez czytelnego zarysu jamy grobowej (groby: 266, 267), 18 bezpopielmeowych z czytelnym zarysem 
jamy grobowej (groby: 231, 233, 234, 236-240, 242-250, 252), l bezpopielnicowy, bez czytelnego 
zarysu jamy grobowej - w formie zwartego skupiska fragmentów przepalonych kości ludzkich tkwią-
cych w piasku uznanym za calec archeologiczny stanowiska i dwa pochówki szkieletowe koni (groby 
251 i 254). Część eksplorowanej powierzchni zajmowały obiekty nowożytne - transzeje z czasów 
I wojny światowej i jamy gospodarcze (odpadkowe) powstałe najprawdopodobniej w okresie od 2 
połowy XIX do końca l połowy XX w. We wschodniej części cmentarzyska odkryły został również 
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rozległy obiekt wypełniony czarnym piaskiem, zawierający 121 zabytków wydzielonych, datowa-
nych od fazy Bl okresu wpływów rzymskich do fazy D okresu wędrówek ludów włącznie. Wypełni-
sko obiektu i odkryty w nim materiał zabytkowy nawiązują do „plam z przepaloną ziemią” i „plam 
z czarną ziemią” znanych z cmentarzyska w Bogaczewie - Kuli.

Odkryte w 1999 roku groby stanowią kontynuację wschodniej części skupiska pochówków eks-
plorowanego w poprzednich sezonach badawczych, oraz wyznaczają wschodni skraj kolejnego sku-
piska - zlokalizowanego na zachód od dotychczasowego. Pochówki koni, zlokalizowane we wschod-
niej części cmentarzyska wyznaczają wraz z analogicznymi grobami odkrytymi w 1994 i 1998 r. 
trzy rzędy grobów o dłuższej osi jam grobowych zorientowanych wzdłuż linii północny-wschód-
południowy-zachód.

Na wyposażenie pochówków ciałopalnych składały się m.in.: fragment zapinki zbliżonej do A. 
167 (grób 230), zapinka A. 133 (grób 262), szpila brązowa typu Szwajcaria (grób 260), żelazna 
sprzączka typu AD.1 wg R. Madydy-Legutko (groby: 261, 263), brązowe okucie końca rzemienia 
zbliżone do typu 0-18 wg K. Raddatza (grób 250), masywne, żelazne okucie zakończone pojedyn-
czym pierścieniem typu J.II wg K. Raddatza (grób 263) prostokątne, żelazne i brązowe okucia na pas 
(groby: 230, 232, 238, 239, 251, 261, 266), umbo typu J.7a wg M. Jahna (grób 267), żelazne groty 
oszczepów lub włóczni typu VIII odmiany 3 (grób 255), typu VII, odmiany l (grób 261) i typu XIII 
lub XIV wg P. Kaczanowskiego (grób 267), toporek żelazny (grób 263), wędzidło żelazne (grób 261), 
ostroga odmiany E5a wg J. Ginalskiego (grób 261).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Badania będą kontynuowane.

PŁAWNIOWICE, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie
osada kultury łużyckiej•	
cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z: wczesnego średniowiecz, późnego średniowiecza i nowożytności•	

Badania archeologiczne przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Mirosława Furmanka i mgr 
Halinę Wojciechowską (Muzeum w Gliwicach). Finansowane przez Śląski WKZ i Muzeum w Gli-
wicach. Badania były kontynuacją prac sondażowych przeprowadzonych jesienią 1998 roku. Przeba-
dano powierzchnię 123 m².

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 255-261.

Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. lubelskie, AZP 93-92/3 – patrz: wczesna i starsza epoka brązu

Polwica, stan. 4 i 5, Skrzypnik, stan. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82 – 
patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu.

POZNAŃ – NOWE MIASTO, st. 284, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 54-28/96
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (z IV i V okresu epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza)•	
osada kultury pomorskiej•	
cmentarzysko kultury przeworskiej z faz A•	 1-A2 młodszego okresu przedrzymskiego oraz 
z okresu późnorzymskiego
punkt osadniczy okresu z wczesnego średniowiecza•	
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Badania prowadziło Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne działające w ramach Centrum Ba-
dań Archeologicznych Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Finansowała Agencja Budowy 
i Eksploatacji Autostrad. Pracami terenowymi kierował mgr Andrzej Krzyszowski z Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu (autor sprawozdania). Drugi sezony badań.

 Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchniowych w ramach AZP w 1987 roku. Badania 
wykopaliskowe podjęto w związku z planowaną budową odcinka autostrady A-2. Prace terenowe 
prowadzono w okresie od 24 maja do 19 listopada 1998 roku i od 15 do 31 lipca 1999 roku. Łącz-
nie podczas dwóch sezonów wyeksplorowano metodycznie powierzchnię 203,5 arów. Odkryto 353 
obiekty nieruchome, 9040 fragmentów ceramiki, 76 przedmiotów krzemiennych, ponad 300 grudek 
polepy, 7 bryłek żużla, około 350 szt. kości zwierzęcych, drobny pakiet przepalonych kości ludzkich 
oraz około 50 sztuk tzw. zabytków wydzielonych.

W zakresie chronologii i funkcji wymieniony materiał reprezentują:
1. Osada kultury pucharów lejkowatych – źródła stanowią 3 dołki posłupowe, 1 jama oraz około 

30 sztuk ceramiki i prawdopodobnie większość zbioru krzemiennego. Na podstawie fragmentu pu-
chara lejkowatego zdobionego motywem pojedynczego pasma odciskanego słupka i zygzaka – mate-
riał ten można odnieść do fazy wióreckiej tej kultury.

2. Osada kultury łużyckiej – źródła reprezentują przynajmniej 42 obiekty nieruchome (2 ziemian-
ki, 31 jam, 1 piec, 1 ognisko i 7 dołków posłupowych) i około 2500 sztuk ceramiki. Chronologicznie 
materiał “łużycki” jest dwufazowy: źródła zlokalizowane we wschodniej partii stanowiska odpowia-
dają regułom wykonawstwa ceramiki charakterystycznym dla IV-V okresu epoki brązu, natomiast 
w partii centralnej odkrywki wystąpiły materiały (ziemianka z rodzajem przybudówki), które można 
przyporządkować starszemu okresowi halsztackiemu.

3. Osada kultury pomorskiej – zakwalifikowano tu przynajmniej 14 obiektów nieruchomych (1 
ziemianka i 13 jam), które tworzą wyraźnie czytelny i zwarty kompleks zlokalizowany w południo-
wo-centralnej partii odkrywki.

4. Osada kultury przeworskiej – źródła reprezentuje przynajmniej 90 obiektów zawierających 
materiał “przeworsko-jastorfski” i najprawdopodobniej dalszych ponad 200 obiektów (bez materia-
łu), których przynależność do kultury przeworskiej będzie można określić na podstawie rozplanowa-
nia przestrzennego obiektów. Wydobyto ponad 6,5 tys. fragmentów ceramiki, do tego okresu należy 
też większość tzw. materiału wydzielonego. Pośród elementów zabudowy tej osady wyróżniono co 
najmniej 7 kategorii obiektów: 16 o charakterze mieszkalnym (ziemianki: tworzących rodzaj 3 “uli-
cówek”), 1 budowlę naziemną, 119 jam, 127 dołków posłupowych, 20 ognisk i palenisk, 2 piece 
gospodarcze, 1 bruk kamienny. Ten ostatni obiekt wystąpił na zachodnim krańcu wykopu (pierwotnie 
bezpośrednio na krawędzi bezimiennego cieku) w zwartym trzywarstwowym układzie otoczaków 
kamiennych, o średnicy 9 x 7 m. Prócz wstępnej kwalifikacji bruku jako rodzaju umocnienia brzegu 
tego cieku, nie można też wykluczyć innej możliwości, związanej być może z wykonywaniem w tym 
miejscu pewnych “czynności” magicznych (?). Chronologicznie źródła tej kultury odpowiadają fazie 
A1-A2 młodszego okresu przedrzymskiego, a jedynie niewielki zbiór źródeł (tj. 330 fragmentów ce-
ramiki pochodzących z jednego obiektu) – stanowią materiały z okresu późnorzymskiego. 

5. Cmentarzysko kultury przeworskiej – wyodrębniono 6 obiektów o charakterze sepulkralnym, 
występujących w wyraźnym skupisku. Zespoły te, to groby jamowe bezpopielnicowe, z zawartością 
mniej lub bardziej intensywnej spalenizny, przepalonych kości, ceramiki i przedmiotów metalowych. 
Prawdopodobnie z grobów pochodzą również (znalezione luźno w warstwie) żelazny nóż sierpiko-
waty, fragment brązowej zapinki czy żelazna sprzączka do pasa. Z kolei znaleziona w podobnych 
okolicznościach brązowa atasza (grupy E 46-48 wg E. J. Eggersa) zapewne od skośnie żłobkowanego 
wiaderka odpowiada okresowi od II/III w. do 1 poł. III w., co w rejonie Poznania przypada już na 
horyzont kultury wielbarskiej.
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6. Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza – horyzont ten reprezentuje około 20 fragmentów 
ceramiki, zarejestrowanych wyłącznie w warstwie naturalnej; można je datować na fazę C-D wcze-
snego średniowiecza.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w siedzibie Centrum Badań Archeologicznych 
Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PRÓSZKÓW, st. 2, gm. loco, woj. opolskie, AZP 91-36/37
osada kultury przeworskiej•	

Stanowisko 2 położone jest po zachodniej stronie drogi Opole – Prószków.
W czerwcu 1999 roku na terenie gminy Prószków prowadzono roboty ziemne związane z bu-

dową kanalizacji sanitarnej. Prace te, początkowo były prowadzone bez stosownego pozwolenia 
konserwatorskiego, a tym samym bez stałego nadzoru archeologicznego. Podczas prowadzenia robót 
ziemnych na terenie przyszkolnego stadionu sportowego zostały przecięte wykopem obiekty osad-
nicze, które należy łączyć ze znaną przed 1945 rokiem osadą kultury przeworskiej z późnego okresu 
rzymskiego. W latach 1961-1962, podczas badań ratowniczych związanych z budową stadionu, na 
obszarze około 54 arów wyeksplorowano łącznie kilkanaście dymarek i 42 inne obiekty osadnicze, 
w tym pozostałość budynku mieszkalnego.

W dniu 16.06.1999 roku przeprowadzono inwentaryzację 4 częściowo zniszczonych jam osad-
niczych oraz resztki warstwy kulturowej, która zachowała się na odcinku o długości 16 m. Jej strop 
został uchwycony na głębokości 0,48-0,50 m od współczesnego poziomu użytkowego, a tworzyła ją 
siwa glina przemieszana z grudkami polepy. Wszystkie przebadane jamy miały kształt nieregularny, 
a ich głębokość wynosiła od 0;40 do 0,61 m. Zostały wkopane w gliniasty calec. Wypełnisko two-
rzyła glina z domieszką próchnicy; jedynie w partii spągowej obiektu l zalegała warstwa gliny prze-
mieszana z polepą i spalenizną. Oprócz grudek polepy i kawałków węgla drzewnego nie znaleziono 
innego materiału zabytkowego.

Badania przeprowadził Dział Archeologiczny Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

ROSZOWICKI LAS, st. 28, gm. Cisek, woj. opolskie, AZP 98-40/39
osada kultury lateńskiej.•	

Stanowisko zostało odkryte w latach 30-tych XX wieku przez nauczyciel. Wtedy zostało ono 
określone jako Roszowice 11. W 1990 Marek Bednarek (autor sprawozdania) przeprowadził badania 
powierzchniowe AZP. W latach 1989-1992 przeprowadził badania wykopaliskowe. Badania wery-
fikacyjne AZP w 1994 r. potwierdziły niszczenie stanowiska głęboką orką. W 1997 roku powstały 
bezpośrednie zagrożenia dla stanowiska: zniszczenia po powodzi oraz prace ziemne odwadniające. 
Dlatego wykonano kolejne ratownicze badania wykopaliskowe.

Sezon w 1999 roku był piątym z kolei, w którym prowadzono ratownicze badania wykopalisko-
we. Całość prac była finansowana przez GKZ i Uniwersytet Wrocławski. Pracami w terenie kierował 
Marek Bednarek.

Podjęte prace miały na celu zbadanie tych partii osady, które zostały pominięte podczas wcześniej-
szych badań. Łącznie w pięciu wykopach przebadano ponad l80 m² powierzchni stanowiska. Odsło-
nięto i przebadano 3 obiekty zawierające niewielką ilość materiału ceramicznego. Zasięg stanowiska 
jest określony z uwagi na czarne zabarwienie warstwy ornej powstałe na skutek wyorywania warstwy 
kulturowej przesyconej w tym miejscu bardzo dużą ilością węgielków drzewnych pochodzących ze 
spalonych elementów zabudowy osady. Najbardziej wartościowe zabytki pozyskano z warstwy kul-
turowej m.in. dużą ilość ceramiki „siwej” i grafitowej, paciorki szklane, żużel dymarkowy oraz tlenek 
ołowiu (około 2 kg) świadczące o działalności produkcyjnej mieszkańców osady.
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Podjęte w 1999 roku badania pozwoliły na dość dokładne określenie zasięgu zabudowy osady 
poprzez prawie całkowite jej przebadanie.

Zabytki zostaną przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. 35, 

1999, s. 289-296.
Badania nie będą kontynuowane.

Sanok, st. 54, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 113-78/97 – patrz: wczesne średniowiecze

SIEMIECHÓW, st. 2 gm. Widawa, woj. łódzkie, AZP 73-45/57
osada ludności kultury przeworskiej z okresu późnorzymskiego•	

Badania prowadziła w lipcu mgr Maria Jażdżewska przy współudziale mgr Ryszarda Adamczy-
ka. Finansowała Fundacja Badań Archeologicznych im. Prof. K. Jażdżewskiego i Muzeum Miasta 
Pabianic. Dwudziesty czwarty sezon badań.

Badaniami objęto teren trudny, zalesiony, przeznaczony do wyrębu, około 1,5 km od rzeki Warty, 
na granicy gruntów wsi Rychłocice i Siemiechów. Na przestrzeni 331 m² odkryto kolejne dwa obiek-
ty mieszkalne nr XLVIII i XLIX, kilkanaście różnych jam, kilka palenisk oraz obiekty gospodarcze 
- prawdopodobnie pozostałości pieców (?) o niewyjaśnionym przeznaczeniu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w odkrywanych wykopach znajdowano liczne fragmenty na-
czyń ręcznie lepionych, toczonych na kole, bryłki polepy, kości zwierzęce, fragmenty przedmiotów 
żelaznych i osełek kamiennych.

We wszystkich eksplorowanych w ostatnim sezonie, znajdowano luźne fragmenty ceramiki, po-
lepy, kości zwierzęcych i przedmiotów żelaznych.

W ornamentyce znalezionej w b.r. ceramiki toczonej na kole, widać pewne różnice w stosunku 
do znajdowanej w poprzednich sezonach. Mogłoby to sugerować, że na terenie osady funkcjonował 
jeszcze inny, niż odkryty w roku 1983 piec garncarski.

W wyniku tegorocznych badań stwierdzono występowanie obiektów osadniczych w najdalej na 
wschód wysuniętej części stanowiska 2 w Siemiechowie. Odkrycie jednej z największych dotąd chat 
(XLIX), z bogatym inwentarzem ruchomym (ponad 700 fragmentów naczyń glinianych i ponad 250 
ułamków kości zwierzęcych), a także pieca o niewyjaśnionej funkcji i wielu jam gospodarczych - 
obiektów położonych przy samej granicy odcinków jeszcze na przebadanych - potwierdza koniecz-
ność dalszych poszukiwań mający na celu odsłonięcie całej osady późnorzymskiej w Siemiechowie.

Dokumentacja i zabytki z badań znajdują się w Muzeum Miasta Pabianic.

STALMIERZ, st. 3, gm. Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie 
cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu HaE/Lt B-Lt C1•	

Badania prowadzone były w okresie od 17 lipca do 16 sierpnia, przez Pana mgr Pawła Sobczyka 
z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Finansowane przez włocławski WKZ. 
Prace były 5 sezonem badawczym na w/w. stanowisku. Przebadano obszar o powierzchni 888 m2.

Celem prac było określenie granicy cmentarzyska i dokończenie przerwanej w 1998 roku eksplo-
racji grobu 72.

Założono 36 wykopów o wymiarach 25 m2. Potwierdzono, że grób 72 był jedynym obiektem 
oddalonym około 40 m od zwartego zasięgu występowania grobów na cmentarzysku. Znaczne znisz-
czenie grobu a w konsekwencji brak zachowania inwentarza grobu „in situ”, nie pozwalają jedno-
znacznie określić, czy był to wielopopielnicowy obiekt zbiorowy, koncentracja pojedynczych grobów 
popielnicowych, czy też jakaś forma pośrednia - mieszana.
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Wśród mocno przemieszanego inwentarza występującego w obrębie jednolitej, ale zapewne wtór-
nej jamy grobowej, znajdowało się około 20 naczyń, z których 5-7 mogło pełnić funkcje popielnic, 7 
różnej wielkości mis, w części zapewne wykorzystywanych jako przykrycia popielnic, oraz 5 małych 
i miniaturowych naczyń występujących zapewne w charakterze przystawek. Trzy popielnice musiały 
być przykryte pokrywkami: wpuszczanymi i obejmującą.

Na dnie obiektu wystąpiły 3 koncentracje kamieni stanowiące pierwotnie jakąś formą „obwaro-
wania” grobu, a raczej poszczególnych jego pochówków. Obiekt zawierał około 3 kg przepalonych 
szczątków kostnych. 

W roku 1999 zakończono eksplorację cmentarzyska pomorskiego.
Materiały przechowywane są w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Stalmierz, st. 12, gm. Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie – patrz: wczesna epoka żelaza

STEKLNO, st. 13, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 36-05/127
osada z okresu wpływów rzymskich•	

Badania ratunkowe w ramach nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego, w terminie od trze-
ciej dekady stycznia do końca marca, prowadził mgr Antoni Porzeziński. Finansował Urząd Miasta 
i Gminy w Gryfinie. Pierwszy sezon badań.

Podczas kontynuacji prac ziemnych przy budowie instalacji sanitarnych nad południowo-zachod-
nim brzegiem jeziora Steklno natrafiono na nowe stanowisko osadnicze - osadę starożytną, reprezen-
towaną przez dwa paleniska i warstwę kulturową ciągnącą się na długości 34 m. Podczas prowadze-
nia wykopów liniowych odkryto paleniska posadowione na dolnej partii dość mocno wypiętrzonego 
wzniesienia nad jeziorem. Brzeg stanowiska stanowi aktualnie skarpa wysokości 1-1,5 m, wzdłuż 
której biegnie droga gruntowa do ośrodka letniskowego. Strop wypełniska odkrytych obiektów (pale-
nisk) zalegał na głębokości około 80 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej. Warstwa kultu-
rowa nie przekraczała miąższości 10-12 cm o wypełnisku ciemnoszarym i jasnoczarnym z niewielką 
ilością bardzo słabo zachowanego materiału ceramicznego (drobne ułamki naczyń glinianych, prze-
ważnie ręcznie lepionych). Po drugiej stronie drogi występuje niewielki cypel wcinający się w je-
zioro (zabudowany ośrodkiem letniskowo - wypoczynkowym). Ogólną powierzchnię osady oceniać 
można na 20 arów. 

Materiał zabytkowy w postaci słabo zachowanych fragmentów naczyń glinianych nie pozwala na 
precyzyjne datowanie stanowiska.

Dokumentację i materiały zabytkowe z prowadzonych badań złożono w Dziale Archeologii Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie.

Szczukocice, st. 7, gm. Gorzkowice, woj. łódzkie, AZP 78-53/74 – patrz: wczesna epoka żelaza

Ślęża, st. 13, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, AZP 81-28 – patrz: wczesna i starsza epoka brązu

TARNOWO PAŁUCKIE, st. 13, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/108
osada kultury wielbarskiej (połowa II w.- 1 połowa III w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Mirosławę Dernogę 
(autorka sprawozdania, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu). Finansowane przez 
Wielkopolskiego WKZ. Piąty i ostatni sezon badań. Przebadano powierzchnię 4 arów.

Stanowisko odkryte w 1986 w trakcie badań powierzchniowych. Celem badań w 1999 roku 
było zabezpieczenie niszczonych obiektów a także poszerzenie wiedzy na temat rozplanowania 
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osady i znalezienie relacji między dotychczasowym datowaniem osady, a ziemianką z materia-
łem ceramicznym datowanym na późny okres rzymski. Na przebadanym obszarze zlokalizowano 
budynek słupowy, ziemiankę, cztery paleniska, pięć ognisk dymarskich, dołki posłupowe - z cze-
go siedem wiąże się z domem słupowym, cztery z ziemianką - oraz dziewięć jam. Dom słupowy 
o powierzchni 20 m² posiadał kształt prostokątny. Pośrodku zlokalizowano słup związany zapew-
ne z konstrukcją dachu, wewnątrz, w części północno – wschodniej znajdowało się palenisko. Zie-
mianka posiadała kształt prostokątny o powierzchni 17, 5 m² i głębokości 45 cm, jama ziemian-
kowa zawierała warstwę czarno - brunatnego piasku intensywnie nasyconego węglem i grudkami 
polepy z bogatą zawartością ceramiki i kości zwierzęcych. W południowo-wschodnim narożniku 
ziemianki znajdowało się palenisko, w którym znaleziono zapinkę brązową, natomiast w warstwie 
wypełniającej jamę ziemiankową przęślik gliniany i szydło kościane. Ogniska dymarskie, były to 
owalne jamy, w przekroju posiadające kształt niecki, o głębokości 40 - 50 cm, wypełnione żużlem  
żelaznym.

Wśród naczyń pochodzących z osady wydzielono 5 grup, według typologii R. Wołągiewicza. 
Są to garnki, naczynia donicowate, naczynia misowate, oraz misy. Szczególnie interesująca jest zie-
mianka - obiekt 120, która materiałem ceramicznym nawiązuje do ziemianki 89, odsłoniętej w ubie-
głym sezonie wykopaliskowym. Jest to materiał o tradycji przeworskiej, datowany na późny okres 
rzymski. Wśród fragmentów ceramiki znaleziono ceramikę toczoną na kole. Skłania to do przypusz-
czenia, że osada w Tarnowie Pałuckim założona w fazie B2 okresu rzymskiego funkcjonowała po 
późny okres rzymski.

Podstawą gospodarczą ludności tu zamieszkującej była metalurgia żelaza, o czym świadczą ogni-
ska dymarskie, a także tkactwo i chów zwierząt.

Stanowisko położone jest na polu ornym intensywnie uprawianym. Obiekty zalegające płytko 
pod powierzchnią niszczone były głęboką orką.

Osadę w Tarnowie Pałuckim wiąże się z ludnością kultury wielbarskiej. Dotychczasowe wiado-
mości na temat tej kultury formułowano głównie w oparciu o wyniki pochodzące z badań z cmenta-
rzysk. W północnej Wielkopolsce w ostatnich latach w różnym stopniu rozpoznano kilka osad, wśród 
nich w Tarnowie Pałuckim, co w istotny sposób dopełnia obraz życia ludności kultury wielbarskiej. 
W aspekcie chronologicznym ważne jest uzyskanie dodatkowych danych dotyczących związków 
kulturowych w początkach późnego okresu rzymskiego w północnej Wielkopolsce.

Materiał zabytkowy przechowywany jest w WUOZ Delegatura w Pile.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Pałuk”.
Badania nie będą kontynuowane.

Troszyn Polski, st. 27, gm. Gąbin, woj. mazowieckie, AZP 52-55/93 – patrz: wczesna epoka żelaza

WALKÓW-KURNICA, st. 1, gm. Konopnicka, woj. łódzkie, AZP 75-45, 76-45
osada kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego (faza C1-D)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu, przez Bogusława Abramka 
(autor sprawozdania, Muzeum Ziemi Wieluńskie w Wieluniu). Finansowane przez WKZ w Łodzi. 
Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnie 1230 m².

Tegoroczne badania skoncentrowały się w centralnej partii osady. Bezpośrednio pod warstwą 
próchnicy zalegała warstwa kulturowa niszczona przez głęboką orkę. Pod warstwą, miejscami za-
nikającą, zalegały obiekty. Odkryto: 4 budynki mieszkalne - półziemianki, 3 budynki gospodarcze, 
pozostałości 2 budynków z roku 1998, 1 piec kamienny, 30 palenisk oraz liczne jamy i dołki. Po-
wierzchnia budynków wahała się od 6 m² do 24 m².
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Materiał zabytkowy obejmuje: około 7,5 tys. fragmentów naczyń ręcznie lepionych, około 1200 
fragmentów naczyń toczonych, ponad 200 fragmentów naczyń zasobowych, 9 denarów rzymskich 
A. Piusa, Faustyny i Marka Aureliusza (7 srebrnych, 2 brązowe), 5 brązowych zapinek z podwiniętą 
nóżką i 2 żelazne - zniszczone, 72 zabytki metalowe (w tym półkoszek, fragment sierpa, cylindrycz-
na kłódka, duży klucz kotwicowaty, brązowa igła, szydło, noże, okucia, sprzączki i inne), 2 szklane 
paciorki, przęśliki, ciężarki tkackie, osełki, kamień żarnowy i kawałki innych kamieni oraz obfity ma-
teriał kostny. Należy podkreślić, że ceramika ręcznie lepiona z osady wykazuje w wielu przypadkach 
znaczne podobieństwo formalne i technologiczne do ceramiki wczesnośredniowiecznej i ma liczne 
odpowiedniki w materiałach grupy dobrodzieńskiej z fazy D. Z uwagi na wielkość tej osady oraz 
ciągłe jej niszczenie przez prace polowe, jak również walory materiału zabytkowego koniecznym jest 
całkowite zbadanie tego stanowiska.

Materiał zabytkowy przechowywany jest w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Wapniarnia, st. 129, gm. Trzcinka, woj. wielkopolskie, AZP 38-24/74 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Wąsowo, st. 29, gm. Muślin, woj. wielkopolskie, AZP 53-21/69 – patrz: wczesne średniowiecze

Wierzbowa, st. 1, gm. Wartkowice, woj. łódzkie, AZP 62-48/4 – patrz: wczesna epoka żelaza

WIERZCHUCA NAGÓRNA, st. 3, gm. Drohiczyn, woj. podlaskie, AZP 51-81
ślady osadnicze z epoki neolitu•	
ślady osadnicze z epoki brązu•	
osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich•	
osadnictwo z wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 6 czerwca do 1 września, 
przez Urszulę Perlikowską-Puszkarską (autorka sprawozdania, Państwowe Muzeum Archeologicz-
ne). Finansowane przez WKZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 255 m².

Badania wykopaliskowe poprzedziła analiza dotychczasowego rozpoznania badanego stanowi-
ska w powiązaniu z morfologią, terenu, rozpoznaniem powierzchniowym i wykonaną wstępną anali-
zą dokumentacji i materiałów zabytkowych pozyskanych w poprzednich sezonach badawczych. Było 
to niezbędne, ponieważ stanowisko jest rozlegle przestrzennie i chronologicznie (od około II w p.n.e. 
do IV w n.e. i wczesnego średniowiecza). Na stanowisku pojawiają się również materiały z neolitu 
i epoki brązu.

Przeprowadzone w 1999 roku prace badawcze koncentrowały się w centralnej i w zachodniej czę-
ści stanowiska ze względu na zadokumentowanie tam obiektów przestrzennych sugerujących układ 
użytkowy. Dodatkowym celem badań była możliwość uzyskania informacji chronologicznych i kul-
turowych.

Wytyczono i przebadano 13 wykopów. Zadokumentowano i wyeksplorowano 26 obiektów. 
W tym kontynuowano eksplorację 5 obiektów (4 paleniska i jama zasobowa) i zadokumentowano 21 
nowych obiektów - 10 palenisk, 10 śladów po słupach (?) i l wkop współczesny.

Tegoroczne badania wykopaliskowe dostarczyły nowych, cennych materiałów dotyczących roz-
planowania obiektów przestrzennych i użytkowych.
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Uzyskano bardzo cenny materiał ceramiczny, który pozwala na rekonstrukcję pełnych form na-
czyń. Znaleziono zapinkę żelazną kuszowatą z podwiniętą nóżką datowaną na fazę C1 lub C1a oraz 
srebrny denar Trąjana z lat 103 - 111.

Osada w Wierzchucy Nagórnej stanowi ważne świadectwo osadnictwa ludności kultury przewor-
skiej regionu nadbużańskiego, ujawnia obecność elementów kultury wielbarskiej i powinna przyczy-
nić się do zmiany widzenia obrazu kulturowego na obszarze Polski północno-środkowo-wschodniej, 
który jest obecnie budowany na podstawie źródeł sepulkralnych.

Materiał i dokumentacja przechowywane są przechowywany jest w Państwowym Muzeum 
w Białymstoku.

Badania będą kontynuowane.

Wilkowice, st. 8, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/123 – patrz: wczesne średniowiecze

Wołodź, st. 1, gm. Nozdrzec, woj. podkarpackie, AZP 109-78/55 – patrz: wczesne średniowiecze

Wojkowice, st. 15, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/134 – patrz: neolit

ZABRZEZIE, st. 5, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, AZP 77-48/59
ślady osadnictwa z okresu neolitu lub wczesnej epoki brązu•	
mała osada lub obozowisko kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego•	
osada (przemysłowa?) z okresu wczesnego średniowiecza (XI-XII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 14 czerwca do 25 sierp-
nia, przez Mirosława Szukałę (autor sprawozdania, Fundacja Badań Archeologicznych im. Prof. K. 
Jażdżewskiego). Finansowane przez Kopalnie Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 156 arów.

Materiały i obiekty występowały w zasadzie w jednej warstwie. Odkryto 418 obiektów osadni-
czych, w większości o niesprecyzowanym charakterze, większość związanych z kulturą pomorską. 
Przynajmniej dwa obiekty (107, 391) kultury pomorskiej mogą być pozostałościami po budynkach 
mieszkalnych. Wśród obiektów wczesnośredniowiecznych wyróżniają się obiekty 127, 216, 223 – 
domniemane jamy do produkcji dziegciu i obiekty 245 A, B, C - skupiska żużla.

Materiały ruchome: około 5 tys. fragmentów naczyń glinianych, w tym około 3500 fragmentów 
ceramiki kultury pomorskiej i około 500 wczesnośredniowiecznej, kilkanaście grud żużla żelaznego, 
25 krzemieni, 3 fragmenty przedmiotów żelaznych, w tym 1 nóż średniowieczny i 2 fragmenty przę-
ślików.

Materiały i dokumentacja zostały przekazane do dyspozycji Fundacji Badań Archeologicznych 
im. Prof. K. Jażdżewskiego. 

Stanowisko zostało przebadane w całości i badania nie będą kontynuowane.

ZAKRZEWSKA OSADA, st. 1, gm. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 32-32/46
ślady osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej fazy B2/C1 okresu wpływów rzymskich•	

Badania prowadził mgr Józef Łoś (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego). Finanso-
wane przez WKZ w Toruniu.

Prace o charakterze ratowniczym podjęto w związku z zagrożeniem stanowiska polegającym na 
nielegalnym wydobywaniu piasku. Celem było przeprowadzenie eksploracji i wykonanie dokumen-
tacji najbardziej zagrożonych odcinków w piaśnicy, a także określenie charakteru i zasięgu stano-
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wiska. Ogółem otwarto i przebadano 10 wykopów archeologicznych o łącznej powierzchni 4 arów. 
Wyodrębniono 46 obiektów, z czego 23 uznano za pozostałość grobów ciałopalnych związanych 
z kulturą wielbarską – datowanych na fazę B2/C1 okresu wpływów rzymskich (w tym groby jamowe 
i popielnicowe). Na stanowisku odkryto również obiekty neolityczne pochodzące z młodszych faz 
kultury pucharów lejkowatych naruszone i częściowo zniszczone przez ludność użytkującą cmenta-
rzysko w pierwszych wiekach n.e. 

Zrębice, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41 – patrz: paleolit
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WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

Babi Dół – Borcz, st. 2, gm. Samonino, woj. pomorskie – patrz: wczesna epoka żelaza

BĘDZIN – GÓRA ZAMKOWA, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 97-48/14
linia obronna średniowiecznego grodu (X-XIV w.)•	

Rów sondażowy, przebadany w terminie od 28 czerwca do 23 lipca przez mgr Aleksandrę Roga-
czewską (autorka sprawozdania, Muzeum Zagłębia w Będzinie). Badania sfinansowane przez Mu-
zeum Zagłębia w Będzinie. Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 54 m².

Wał I fazy datowany na koniec X w., wydzielony w roku poprzednim podczas badań części 
umocnień usytuowanej od strony wnętrza grodu, okazał się być wkopanym [licową warstwą belek 
drewnianych] w kulminację starszego wału. Wypełnisko konstrukcji tej fazy składało się z gruzu 
wapiennego, po części przepalonego, ziemi i gliny. Szerokość podstawy wału i pierwotna wysokość 
usypiska liczona od poziomu wkopania w wał starszy wynosiła po około 6 m. Odkryty pod nim 
najstarszy wał określono jako fazę 0. Był usypany z jasnego gruzu wapiennego, bezpośrednio na 
warstwie z okresu osadnictwa kultury łużyckiej. Resztki jego pokrywała warstwa węgla drzewne-
go. Kulminacja pozostałości wału fazy I nie została uchwycona w poprzednim roku, ponieważ była 
przesunięta na wschód w stosunku do kulminacji resztek wału fazy 0. W świetle dotychczasowych 
ustaleń można próbować przyporządkować fazę I odkrytego systemu do okresu początkowego pań-
stwowości polskiej, natomiast wcześniejszą fazę 0 powiązać z grodem plemiennym zamkniętym na 
obszarze obecnie zachowanej wewnętrznej linii umocnień. Na spalony wał fazy I nałożyła się faza 
naprawcza określana jako II. W tym przypadku materiałem do nadsypania wału była ziemia z ele-
mentami pogorzeliska, być może pochodząca z wnętrza grodu. Wał ten posiadał również drewniane 
elementy konstrukcyjne. Analiza dendrochronologiczna próbek drewna wskazuje na datę 1078 AD 
jako datę ścięcia.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 282-289.
Badania będą kontynuowane.

Błękwit, st. 9, gm. Złotów, woj. wielkopolskie, AZP 33-29/135 – patrz: wczesna epoka żelaza

Bierzwnik, st. 25 i 26, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 39-16/130 i 131 – patrz: późne 
średniowiecze

BOCHEŃ, st. 16, gm. Zduny, woj. łódzkie, AZP 59-55/25
osada kultury łużyckiej (III-V EB)•	
osada wczesnośredniowieczna •	
Badania archeologiczne prowadził mgr P. Świątkiewicz (autor sprawozdania), konsultował dr M. 

Dulinicz. Finansował WKZ O/Łódź. Piąty sezon badań.
W 1999 roku rozpoznawano zagrożony teren położony na południowy wschód od krawędzi pia-

skowni i przyległy do wykopów nr XV-XVIII z 1998 roku, w których odkryto wczesnośrednio-
wieczne i „łużyckie” warstwy i obiekty kulturowe. Wyeksplorowano 6 wykopów sondażowych (nr 
XXI-XXVI) o wymiarach 2,5 x 10 m każdy oraz dwa następne o wymiarach około 2 x 6 i 1,5 x 4 m 
(XXVII, XXVIII) przy profilach piaskowni. Ponadto na polnej ścieżce, około 100-150 m na południe 
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od badanego dotychczas rejonu, w miejscach odkrycia na powierzchni warstwy kulturowej wytyczo-
no sondaże nr XXIX i XXX.

Pod humusem, z którego pozyskano 120 fragmentów naczyń, zalegała warstwa brunatnej, sła-
bo zbitej próchnicy przemieszanej z drobnoziarnistym piaskiem, o miąższości 5-10 cm, w której 
znaleziono 110 fragmentów naczyń ceramicznych. Pod nią na całej badanej powierzchni, z wyjąt-
kiem wykopów nr XXIII i częściowo nr XXVI, zalegała nienaruszona warstwa kulturowa złożona 
z ciemnoszarej, miejscami czarnej, mocno zbitej próchnicy, próchnicy z domieszką węgli drzewnych 
i niewielką ilością drobnych kamieni. Jej miąższość wynosiła 10-15, miejscami dochodząc do 20 cm. 
W znacznym stopniu zniszczona była orką, czytelne ślady której zidentyfikowano m.in. w wykopie 
XXI. Z warstwy tej pozyskano 435 fragmentów naczyń glinianych, 2 przęśliki, fragment taśmy (ob-
rączki) brązowej, 29 fragmentów kości zwierzęcych, nieliczne bryłki żużla żelaznego. Fragmenty 
naczyń z I warstwy kulturowej można szeroko datować od pocz. IX do końca X wieku.

 Pod spągiem I warstwy kulturowej wystąpiły dwa obiekty:
1) w wykopie XXVII była to częściowo zachowana, dość regularna, owalna jama o wymiarach min. 
2,5 x 2 m zorientowana na linii południowy wschód – północny zachód, w przekroju na linii połu-
dnie-północ nieckowata o częściowo horyzontalnym spągu i ukośnie opadającej północnej ścianie. 
W części zachodniej jama miała lokalne, koliste przegłębienie. Wypełniona była czarną, średnio zbi-
tą próchnicą z niewielką domieszką piasku, zawierającą znaczną ilość węgli drzewnych oraz drob-
nych, chaotycznie rozrzuconych przepalonych kamieni. Pozyskano z niej 255 fragmentów naczyń 
glinianych, rogową skuwkę, kościaną szpilę, przęślik gliniany i 81 fragmentów kości zwierzęcych. 
W obiekcie tym występowała prawie wyłącznie nieornamentowana, grubościenna ceramika ręcznie 
lepiona, niekiedy przykrawędnie obtaczana. Wyróżniono kilka słabo profilowanych fragmentów wy-
lewów o zaokrąglonych krawędziach oraz płaskie dno uformowane w tzw. stopkę.
2) w wykopie XXVIII była to, zachowana w swej południowo-wschodniej części, jama na planie re-
gularnego trapezu o wymiarach min. 2 x 1,8 m, zorientowana na linii południowy wschód – północny 
zachód. Przekroje na linii południe-północ i wschód-zachód mają formę nieckowatą o głębokości do 
30 cm. Wypełniona była ciemnoszarą, miejscami czarną, stosunkowo zbitą próchnicą z dużą ilością 
węgli drzewnych i drobnych, niekiedy przepalonych kamieni. Pozyskano z niej 2 przęśliki, osełkę 
kamienną, 54 fragmenty kości zwierzęcych, z czego 3 obrobione, w formie oprawek, oraz 142 frag-
menty naczyń glinianych, zarówno częściowo, jak i całkowicie obtaczanych. Do pierwszych należą 
słabo profilowane garnki o zaokrąglonych krawędziach podobne do ceramiki z obiektu w wykopie 
XXVII. Drugą grupę tworzą garnki o mocno rozchylonych wylewach i ściętych krawędziach, boga-
to ornamentowane wątkiem dookolnych żłobków, linii falistych, nakłuciami paznokcia i narzędzia 
wielozębnego. W grupie tej wystąpił również fragment cylindrycznej szyjki oraz wklęsłe dno formo-
wane na podsypce. Obydwie jamy zinterpretowano jako resztki wczesnośredniowiecznych obiektów 
mieszkalnych.

W wykopie XXXIIII i w części wykopu nr XXV pod wczesnośredniowiecznym poziomem stra-
tygraficznym znajdowała się warstwa jasnobrunatnej, miejscami szarobrunatnej, słabo zbitej próch-
nicy z dużą ilością drobnoziarnistego piasku o miąższości do 30 cm. Jej położenie, struktura i treść 
była identyczna z „łużycką” warstwą kulturową odkrytą w 1998 r. w wykopie XVIII sąsiadującym 
od północy z wykopem XXIII. Jest to prawdopodobnie ten sam poziom osadniczy rozciągający się 
około 20 m w kierunku południowym. Nie pozyskano z niego materiału zabytkowego.

Badania będą kontynuowane.

Chabielice, st. 12, gm. Szczerców, woj. łódzkie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpły-
wów rzymskich
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CHEŁM, st. 143, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 80-90/7
wielowarstwowe cmentarzysko szkieletowe (od XII-XIII wieku po nowożytność)•	

Ratowniczo-rozpoznawcze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 7 do 31 maja 
przez mgr. Tomasza Dzieńkowskiego (autor sprawozdania, Usługi Archeologiczne – Chełm). Finan-
sowane przez inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię 7,5 m².

Odkryto 21 grobów szkieletowych w trzech poziomach. W czytelnych jamach grobowych orien-
towanych na osi zachód-wschód zmarli byli ułożeni na wznak, z głową w kierunku zachodnim. Są 
bez wyposażenia, poza trzema grobami, gdzie na paliczkach znaleziono pierścionki i obrączki z brą-
zu (analiza antropologiczna B. Borowskiej i G. Mazura).

Groby naruszały wczesnośredniowieczną warstwę kulturową oraz dwa obiekty (dołek posłupowy 
i jamę).

Funkcjonowanie w średniowieczu cmentarza przypuszczalnie można połączyć z istnieniem naj-
starszej świątyni łacińskiej w Chełmie, której wzniesienie miało prawdopodobnie miejsce w 1392 
roku. Wynikałoby z tego, że regulacja urbanistyczna w 1392 roku musiała uwzględnić istnienie star-
szej własności kościelnej.

Materiały będą przechowywane w Muzeum Chełmskim, dokumentacja w WOSOZ Delegatura 
w Chełmie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wiadomościach Konserwatorskich Województwa Lubel-
skiego, rok 2000”, s. 19-20.

Badania będą kontynuowane.

CHEŁM, st. 144 (1D I), gm. loco, woj. lubelskie, AZP 80-90/5
osada przygrodowa z okresu wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.)•	

Ratownicze i przedinwestycyjne badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 9 lipca 
do 30 sierpnia przez mgr. Stanisława Gołubia (autor sprawozdania, Usługi Archeologiczne – Chełm). 
Finansowane przez WKZ w Lublinie, UM Chełm. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 212 
m².

W wykopach 15-34 zarejestrowano warstwy nowożytne i warstwę wczesnośredniowieczną w po-
staci szaroczarnej rędziny z grudkami drobnego margla. Miała ona miąższość od 30 do 50 cm. Ponad-
to w wykopach 15-22 natrafiono na pozostałości produkcyjnej części osady z obiektami (141-16l), 
będącymi reliktami pracowni hutniczych i kowalskich. Z warstwy kulturowej i obiektów zebrano 
10 717 sztuk zabytków archeologicznych, w tym ceramikę obtaczaną, szkliwioną, bransolety szkla-
ne, wyroby z kości, rogu i żelaza oraz tygielki odlewnicze, osełki kamienne i 3381 brył żużla żela-
znego, świadczących o dokonywanym wytopie i obróbce żelaza.

W wykopach 23-34 natrafiono na 62 obiekty o charakterze mieszkalnym, w postaci negatywów 
belek i dołów posłupowych. Stanowią one pozostałości dużego budynku, może o charakterze rezy-
dencjalnym. Ponadto odsłonięto część półziemianki, z której wydobyto dużą liczbę materiałów za-
bytkowych – fragmenty ceramiki szkliwionej, wyroby kościane i szklane (6702 szt.). Łącznie z wy-
kopów 15-34 zebrano 17 419 artefaktów archeologicznych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Chełmskim w Chełmie.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Wiadomościach Konserwatorskich Województwa Lubel-

skiego, rok 2000”, s. 19.
Badania będą kontynuowane.

Chocicza Wielka, st. 1, gm. Września, woj. wielkopolskie, AZP 54-33/27 – patrz: środkowa, młod-
sza i późna epoka brązu
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CHOCICZA WIELKA, st. 4/A2-304, gm. Września, woj. wielkopolskie, AZP 54-33
osada wczesnośredniowieczna (faza B-D)•	

Badania prowadził mgr Bartłomiej Rogalski (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ Poznań), 
finansowała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano 77 arów.

Stanowisko zlokalizowane na trasie planowanej autostrady A2 w trakcie badań powierzchnio-
wych, co pozwoliło wytypować je do badań wykopaliskowych. Osada położona jest na zachodnim 
stoku wyniesienia opadającego ku niewielkiemu ciekowi. Zlokalizowano 80 obiektów archeologicz-
nych, z czego 34 przypada na wczesne średniowiecze, 1 to obiekt kultury amfor kulistych. Pozostałe 
obiekty, znajdujące się w części stanowiska zniszczonej przez wcześniejsze wydobywanie torfu, nie 
mają ustalonej chronologii ze względu na brak materiału w ich wypełniskach. W tej partii badanego 
obszaru wykonano sondaże z powodu niejasnej sytuacji stratygraficznej. Spośród odkrytych obiek-
tów najciekawsze są pozostałości budynków mieszkalnych, których odsłonięto 13. Mają one od 2,4 
do 6,5 m średnicy i do 0,5 m głębokości. Trzy największe miały wokół ślady po słupach. Spośród 
nich uwagę zwrócił obiekt nr 45, w rzucie płaskim idealnie kolisty (średnica 3 m, miąższość 0,3 
m), którego wypełnisko stanowił czysty, wapienny margiel. Ceramika znaleziona w obiektach po-
zwala datować je na fazy B-C wczesnego średniowiecza. Duże rozmiary fragmentów umożliwiły 
na miejscu zrekonstruowanie formy naczyń. Wyróżniono pozostałości naczyń obtoczonych przykra-
wędnie, górą do połowy i całkowicie, ze śladami obmazywania, zdobione dookolnie skośnymi pa-
smami żłobków oraz motywem dookolnych linii falistych. Wśród form naczyń wyróżniono naczynia 
o archaicznej, jajowatej linii brzuśca oraz dwustożkowate o zagiętym wylewie. Trzy fragmenty den 
posiadały ślady po osi koła garncarskiego. Znaleziono także fragment przedmiotu glinianego będą-
cego prawdopodobnie zabawką dziecięcą. Wszystkie fragmenty ceramiki były grubościenne i miały 
grubą domieszkę, charakteryzowała je ponadto zła jakość wypału powodująca kruchość ceramiki. 
Rozplanowanie osady wskazuje, iż była to osada typu okolnicowego. Osada w Chociczy Wielkiej 
leży w niewielkiej odległości od współczesnego jej grodziska w Gieczu z romańskim pallatium  
książęcym. 

Planuje się kontynuowanie badań.

CHODAKÓWKA, st. 3, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-79/163
osada neolityczna•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Badania prowadził dr Wojciech Blajer (autor sprawozdania, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez urząd Podkar-
packiego WKZ i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko leży w obrębie Pogórza Dynowskiego na wysokości około 360-370 m n.p.m., na sto-
ku nachylonym na południe, około l km na zachód od wczesnośredniowiecznego grodziska „Zamczy-
sko” (Chodakówka, st. l). Zostało odkryte podczas badań AZP wiosną 1999 roku. Na powierzchni 
pola ornego stwierdzono 2 strefy ciemnej ziemi o długości kilku metrów, a w nich liczne ułamki ce-
ramiki wczesnośredniowiecznej. Pojedyncze występowały również na powierzchni niespełna l ha.

Badania miały charakter ratowniczy i rozpoznawczy. Rozpoczęto je od wytyczenia wykopu o wy-
miarach 10 x 5 m, o przebiegu północ-południe, obejmującego oba zaciemnienia. Wykop poszerzono 
na północny wschód i południowy zachód. Łącznie pracami objęto obszar 75 m².

Podczas badań stosowano mechaniczne warstwy o miąższości 20 cm lub 10 cm. Eksploracja była 
utrudniona ze względu na dużą zwięzłość i twardość gliniasto-lessowego podglebia i liczne ślady nor 
zwierzęcych. Na głębokości 40 cm wytyczono przekroje profilowe w celu rozpoznania odsłoniętych 
obiektów.
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Odkryto i całkowicie lub częściowo przebadano 5 obiektów. Obiekt nr l można było interpreto-
wać jako ziemiankę o szerokości około 4 m, długości (z południowego zachodu na północny wschód) 
ponad 4 m i głębokości około l m. W narożniku wschodnim wystąpiło palenisko z piaskowców rzecz-
nych. Z wypełniska zebrano liczne ułamki ceramiki, kości zwierzęce i żelazne żużle. Obiekt nr 2 
to palenisko z kamieni i gliny, o średnicy około l m, prawdopodobnie związane z obiektem nr l. 
Obiekt nr 3 okazał się wannowatą jamą o długości około 5 m (z południowego zachodu na północny 
wschód), szerokości około 2,5 m i głębokości do 0,8 m. Zawierała bogaty materiał ceramiczny i kości 
zwierzęce. Obiekty nr 1-3 należy łączyć z wczesnym średniowieczem. Obiekt nr 4 miał jaśniejsze 
wypełnisko, nieregularny owalny kształt (wydłużony z północy na południe) i wymiary około 3,5 x 
1,5 m. Zawierał nieliczne ułamki ceramiki (zapewne kultury lendzielskiej) i fragment siekierki z mar-
gla krzemionkowego. Obiekt nr 5 to małe skupisko polepy.

W sezonie 1999 r. nie udało się zakończyć eksploracji środkowej i północno-zachodniej części 
obiektu nr l. Odsłonięte partie zostały na głębokości 40 cm zabezpieczone folią i zasypane.

W sumie pozyskano około 2000 ułamków ceramiki, w tym ponad 200 fragmentów brzegów na-
czyń wczesnośredniowiecznych z X w. i l. połowy XI w., polepę, żużle żelazne (i prawdopodobnie 
szklane) oraz kości zwierzęce.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim” i „Materiałach i Sprawozda-
niach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”.

Badania będą kontynuowane.

Daniszew, st. 21, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 58-44/90 – patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich 

DĄBROWA GÓRNICZA – ŁOSIEŃ, st. 2, gm. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, AZP 96-50/2
osada wczesnośredniowieczna (XI-XII w.)•	
osada nowożytna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez dr. Dariusza Rozmusa (autor 
sprawozdania). Finansowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Trzeci sezon badań. Prze-
badano powierzchnię 2 arów.

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy i prowadzone były w miejscu planowanego 
przez właściciela działki ciągu stawów rybnych. Znaczną część działki, na której znajduje się stano-
wisko, stanowi ogród kwiatowo-warzywny oraz sad. W części południowej znajdują się dwa założo-
ne przez właściciela działki stawy rybne.

W roku 1999 odsłonięto pozostałości wczesnośredniowiecznego „sztosu”, czyli pieca do wytopu 
srebra i ołowiu (ob. 1/99). Obiekt ten był w formie owalnej jamy o wymiarach około 200 x 230 cm 
i intensywnie ciemnym zabarwieniu. W części wschodniej oraz części południowej znajdowały się 
dwie jamy posłupowe. W jamie usytuowanej w części południowej odkryto skupisko dużych kamieni 
krzemionkowych. W trakcie eksploracji wyodrębniono w obiekcie jego centralną część o wymiarach 
110 x 210 cm w postaci skupiska żużli (około 30 kg) i polepy, którym towarzyszyły duże fragmenty 
ceramiki oraz dysze in situ. „Sztos” miał wysokość od 60 do 80 cm. Od strony zachodniej znajdowała 
się jama przypiecowa (ob. 16/99), którą w sezonie 1999 wyeksplorowano tylko częściowo. Jama ta 
była zagłębiona w stosunku do spągu pieca na gł. 70 cm. W trakcie eksploracji pieca uzyskano około 
800 fragmentów ceramiki, w tym ponad 150 fragmentów tygli i dysz. Dwie dysze zachowały się 
w dobrym stanie. Gdy porównamy je z podobnymi odnalezionymi w Drohiczynie o długości 12-13 
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cm i średnicy wewnętrznego kanału 1,5-1,7 cm (K. Musianowicz 1969, s. 149), możemy stwierdzić, 
że ich długości są bardzo podobne – dysza zachowana w całości ma wymiary: długość 11 cm, śred-
nica kanału 2 cm, a dysza nieco uszkodzona: długość 12 cm, średnica kanału 1,9 cm. Pod względem 
szerokości wewnętrznego kanału egzemplarze z Łośnia są nieco większe (około 3-5 mm). W obiek-
cie 1/99 odnaleziono również guz cynowy do spinania odzieży oraz taśmę cynową. Interesujące jest, 
że w przebadanych dotychczas próbkach żużla nie stwierdzono domieszki cyny. Zarówno ceramika, 
jak i wyroby dostały się do jamy piecowej po jej wykorzystaniu. Nie można inaczej wytłumaczyć 
obecności łatwo topliwych wyrobów cynowych w warstwie żużla.

Odnaleziona ceramika liczy obecnie około 2700 fragmentów – są to w większości niewielkie 
ułamki naczyń. Część ceramiki znaleziono w warstwach humusu i podglebia oraz w zasypiskach 
obiektów nowożytnych i współczesnych. Dominuje, co warto podkreślić, ceramika wczesnośrednio-
wieczna. W jednym tylko obiekcie nr 1/99 znaleziono około 800 fragmentów ceramiki.

Chronologię tegoż materiału wczesnośredniowiecznego ustalono wstępnie na wiek XII na pod-
stawie wylewów naczyń oraz zachowanych w wielu przypadkach śladów ornamentu. Jedną z cech 
charakterystycznych materiału ceramicznego z Łośnia jest obecność na wielu fragmentach naczyń 
zielonkawo-oliwkowej polewy.

Naczynia z polewą pojawiają się na terenie Słowiańszczyzny – jak się przyjmuje – od X w., 
w Polsce w XI, a zwłaszcza w XII w., stanowią jednak ułamek promila wczesnośredniowiecznych 
zespołów ceramicznych (W. Hensel 1987, s. 378, A- Buko 1990, s. 122). Najbliżej położonym sta-
nowiskiem archeologicznym, na którym wystąpiła ceramika z polewą, jest cmentarzysko wczesno-
średniowieczne w Strzemieszycach Wielkich, położone w odległości około 3-4 km w prostej linii od 
stanowiska badanego w Łośniu (W. Marciniak 1960).

Niestety stanowisko wczesnośredniowieczne w Dąbrowie Górniczej – Łośniu jest silnie znisz-
czone intensywnym osadnictwem nowożytnym i współczesnym. Zniszczeń dopełniają okopy z cza-
sów II wojny światowej. Odnaleziono m.in. świetnie zachowany hełm niemiecki oraz liczne łuski 
pocisków artyleryjskich.

Warto wspomnieć, że znaleziskom z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych towarzyszy 
domieszka neolitycznego materiału krzemiennego. Nie odnaleziono jednak żadnego nienaruszonego 
obiektu z czasów neolitu.

Stanowisko powinno być przebadane gruntownie ze względu na jego istotne znaczenie dla pozna-
nia osadnictwa wczesnośredniowiecznego pomiędzy Olkuszem, Będzinem, Sławkowem i Siewie-
rzem oraz ze względu na zaznaczające się na nim początki ołowiarstwa (w późniejszych epokach sta-
nowić ono będzie podstawę utrzymania oraz zamożności dla wielu grup ludności na tych terenach).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, „Sprawozdaniach Archeologicznych Instytutu Archeolo-
gii PAN”, T. 52, s. 389-403.

Badania będą kontynuowane.

DĄBROWA GÓRNICZA – STRZEMIESZYCE WIELKIE, st. 2, gm. Dąbrowa Górnicza, woj. 
śląskie, AZP 97-50

osada wczesnośredniowieczna (XI-XII w.)•	
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 9 do 27 sierpnia przez 

mgr Aleksandrę Rogaczewską (autorka sprawozdania, Muzeum Zagłębia w Będzinie). Finansowane 
przez Muzeum Zagłębia w Będzinie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 275 m².
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W wykopie I natrafiono na pozostałości chaty z okresu wczesnego średniowiecza (obiekt 2). 
Prostokątny bruk z drobnych kamieni, głównie wapiennych, mocno zniszczony przez orkę miał wy-
miary około 5 x 3 m i był usytuowany na osi wschód-zachód. W partii zachodniej bruku przylegał 
do niego wąski (nieco ponad l m) aneks, który udało się odkryć na długości l m (reszta w planach 
badań przyszłorocznych), odchodzący w kierunku północnym. W narożniku południowo-wschodnim 
bruku wystąpiło słabo widoczne na powierzchni palenisko. Przecięcie go profilem wykazało, że było 
nieckowate, zagłębione około 30-40 cm poniżej poziomu bruku i wyłożone większymi kamieniami. 
Zawierało duże ilości popiołu. W części południowo-zachodniej natrafiono poniżej poziomu bruku 
na niewielką piwniczkę zagłębioną do 0,90 m i krytą pierwotnie drewnem (pozostałości na dnie).

Na całej powierzchni bruku zalegały ułamki ceramiki, kości zwierzęce, węgiel drzewny i przedmio-
ty żelazne (gwoździe, fragmenty narzędzi, połówka raka). Ze znalezisk luźnych uwagę zwracają: zdo-
biony dzwonek brązowy i ołowiany ciężarek w kształcie ściętego stożka przebitego wzdłuż otworem.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Zeszytach Zagłębiowskich”.
Badania będą kontynuowane.

DZIBICE, st. 5, gm. Kroszyce, woj. śląskie, AZP 91-53/14
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	

Sondażowe badania interwencyjne, przeprowadzone w terminie od 1 czerwca do 3 lipca przez 
mgr. mgr. Magdalenę Wieczorek i Czesława Chadamika (autorzy sprawozdania, Archeo Kielce). Fi-
nansowane przez WKZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 0,24 ara.

Stanowisko zlokalizowane kilkaset metrów na północny wschód od grodziska na Górze Słupsko 
w paśmie Skał Kroczyckich, około 400 m na wschód od rozpoznanej osady wczesnośredniowiecz-
nej (Dzibice, st. 3), poniżej zapory sztucznego zbiornika na rzece Białce, na krawędzi dawnej trasy 
zalewowej (zniszczonej w dużym stopniu pracami niwelacyjnymi przy budowie zbiornika). Odkryte 
i oznaczone jako ślad osadnictwa w trakcie badań powierzchniowych AZP w 1995 roku. Badania 
ratownicze, interwencyjne podjęto w wyniku stwierdzonej dzikiej eksploatacji piasku. Usunięto osu-
wisko wyrobiska piasku, docięto, oczyszczono i zadokumentowano profil wyrobiska piasku (8,5 m), 
w którym widoczne były poprzeczne ślady wcześniejszych wkopów eksploatacyjnych. Następnie 
założono dwa wykopy (nr 1-1,5 x 10 m i nr 2-2,5 x 2 m). Wykop 2 przyniósł wynik negatywny, 
natomiast w wykopie 1 stwierdzono fragmentarycznie zachowaną warstwę kulturową z ceramiką 
wczesnośredniowieczną (X/XI w.). W osuwisku wyrobiska znaleziono kilka niecharakterystycznych 
odłupków krzemiennych.

Badania nie będą kontynuowane.

DZIBICE, st. 8, gm. Kroszyce, woj. śląskie, AZP 91-53/38
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
przypuszczalna osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 4 do 5 czerwca przez mgr. 
mgr. Magdalenę Wieczorek i Czesława Chadamika (autorzy sprawozdania, Archeo Kielce). Finanso-
wane przez WKZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,16 ara.

Ślady osadnictwa odkryto podczas inspekcji konserwatorskiej w rejonie grodziska na Górze 
Słupsko, w paśmie Skał Kroczyckich, około 400 m na zachód od rozpoznanej osady wczesnośre-
dniowiecznej (Dzibice, st. 3) u podnóża grodziska wczesnośredniowiecznego. Stanowisko położone 
na piaszczystym, mocno rozkopanym cyplu, nad sztucznym zbiornikiem (dawna terasa nadzalewowa 
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rzeki Białki). Usunięto osuwisko wyrobiska piasku, docięto, oczyszczono i zadokumentowano profil 
wyrobiska piasku (8 m), a następnie założono wykop o wymiarach 3,5 x 2,5 m. Odkryto fragment 
obiektu (zniszczonego wybiórką piasku) o wymiarach co najmniej 2,5 x 1,2 m i miąższości wypełni-
ska 30 cm. W wypełnisku znaleziono ceramikę wczesnośredniowieczną (X/XI w.), kości zwierzęce, 
polepę, a także drobny gruz wapienny (stanowiący „wyściółkę” piaszczystego dna obiektu). Obiekt 
jest analogiczny z półziemianką odkrytą na odległej o 400 m osadzie (Dzibice, st. 3). Z powierzchni 
piaskowni zebrano kilka odłupków krzemiennych (nie charakterystycznych).

Badania nie będą kontynuowane.

DZIEKANOWICE, st. 22, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, AZP 50-32/104
osada z 2. połowy X – 1. połowy XI w.•	
cmentarzysko z połowy XI-XII w.•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 1 czerwca do 31 paź-
dziernika przez Annę i Jacka Wrzesińskich (autor sprawozdania, Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy). Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 679 arów.

Odsłonięto 90 grobów z cmentarzyska szkieletowego i 12 obiektów osady. Wyróżniono 90 osob-
ników: 35 mężczyzn (12 w wieku Adultus, 21 w wieku Maturus i 2 w wieku Senilis), 35 kobiet (4 
w wieku Juvenis, 15 w wieku Adultus, 12 w wieku Maturus i 4 w wieku Senilis), 2 osobników w wie-
ku Juvenis, 7 dzieci starszych (Infans II), 10 dzieci młodszych (Infans I), jeden osobnika dorosłego 
o nieokreślonej płci.

Z 90 osobników, 80 ułożonych było na osi wschód-zachód, a dla pozostałych nie ustalono orienta-
cji. Pochówków o orientacji wschodniej było 44: 25 męskich, 12 żeńskich, 5 dzieci starszych w wie-
ku Infans II i 2 dzieci młodszych w wieku Infans I. Pochówków o orientacji zachodniej było 36: 5 
męskich, 21 żeńskich, 2 osobników młodocianych Juvenis, 2 dzieci starszych w wieku Infans II i 6 
dzieci młodszych w wieku Infans I. Nie ustalono orientacji dla pochówków 5 mężczyzn, 2 kobiet, 2 
dzieci w wieku młodszym Infans I i l osobnika dorosłego o nieokreślonej płci.

W 1999 roku zarejestrowano 177 zabytków wydzielonych. Wśród odsłoniętych 90 grobów w 63 
wystąpiło 121 przedmiotów określonych jako wyposażenie zmarłych. W 29 grobach przedmioty wy-
stępowały pojedynczo, w 19 grobach po dwa, w 8 grobach po trzy, w 6 grobach po cztery i w jed-
nym grobie sześć przedmiotów. Najliczniej w grobach wystąpiły noże. W 44 grobach znaleziono 46 
noży. W 20 grobach mężczyzn wystąpiły 22 noże: 9 w grobach mężczyzn zmarłych w wieku Adultus 
(w tym 2 w pochewkach skórzanych z brązowymi okuciami), 12 w grobach mężczyzn zmarłych 
w wieku Maturus (w tym l nóż w pochewce skórzanej z brązowym okuciem) i l w grobie mężczyzny 
zmarłego w wieku Senilis. W 19 grobach kobiet wystąpiło 19 noży: 3 w grobach kobiet zmarłych 
w wieku Juvenis, 7 w grobach kobiet zmarłych w wieku Adultus (w tym 3 w pochewkach skórzanych 
z brązowymi okuciami), 7 w grobach kobiet zmarłych w wieku Maturus (w tym l w pochewce skó-
rzanej z brązowymi okuciami) i 2 noże w grobach kobiet zmarłych w wieku Senilis. W grobie osob-
nika zmarłego w wieku Juvenis wystąpił tylko l nóż, 3 w grobach dzieci starszych w wieku Infans II 
i l w grobie dziecka młodszego w wieku Infans I.

Drugą kategorią zabytków pod względem liczebności są kabłączki skroniowe zarejestrowane w 22 
egzemplarzach: 17 srebrnych, 2 brązowe, 2 brązowe srebrzone i l miedziany. W 14 grobach wystąpiło 
20 kabłączków, natomiast 2 kabłączki wyeksplorowano z warstwy. Najwięcej kabłączków (4) znaj-
dowało się w grobie dziecka w wieku Infans I. W 3 grobach kobiet w wieku Adultus znaleziono po 2 
kabłączki. Pozostałe wystąpiły w grobach pojedynczo: w dwóch grobach dzieci młodszych w wieku 
Infans I, w jednym grobie dziecka starszego w wieku Infans II, w pięciu grobach kobiet w wieku 
Adultus, w jednym kobiety w wieku Maturus i w jednym kobiety w wieku Maturus/Senilis.
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W 14 grobach znaleziono 15 monet, przy czym 1 egzemplarz może być krążkiem niemonetar-
nym. W czterech grobach mężczyzn wystąpiło 5 monet: 3 w dwóch grobach zmarłych w wieku Adul-
tus, a 2 w grobach zmarłych w wieku Maturus. W dziewięciu grobach kobiet wystąpiło 9 monet: 5 
z nich zmarło w wieku Adultus, 4 w wieku Maturus. Jedna moneta znajdowała się w grobie dziecka 
młodszego w wieku Infans I. W jednym z grobów znalazła się także moneta rzymska (grób mężczy-
zny zmarłego w wieku Maturus).

W trzech grobach dzieci wystąpiły kolie szklanych paciorków: grób 22/99 (inf. I, 3-4 lata) – 5 
paciorków; grób 49/99 (inf. I, 4 lata) – 115 paciorków (w tym 5 z karneolu); grób 65/98 (inf. II, 7-8 
lat) – 79 paciorków.

Z innych zabytków wymienić należy: dwa odważniki (żelazny oraz żelazny w brązowym płasz-
czu), 4 naczynia gliniane, żelazne okucia wiadra, przęślik z różowego łupku, 2 osełki z fyllitu, a przede 
wszystkim (w dwóch zniszczonych grobach) fragmenty srebrnego złoconego okucia (grób 68/99), 
a także fragmenty brązowych złoconych okuć przedmiotu drewnianego (talerza?) (grób 69/99).

Wszystkie obiekty z odsłoniętych w sezonie 1999 były silnie zniszczone przez wkopy jam gro-
bowych i zarejestrowano najczęściej ich partie spągowe. Większość z nich to pozostałości obiektów 
o nieokreślonej funkcji, zachowane w postaci nieregularnych jam o przekroju nieckowatym. Z cie-
kawszych należy wymienić obiekt VII/99 w partii stropowej mający nieregularny kształt o wymia-
rach 300 x 250 cm i intensywnie czarnej barwie w partii środkowej. W partii południowo-wschodniej 
obiektu na powierzchni około 50 x 50 cm wystąpiło skupisko polepy (w tym polepa z odciskami kon-
strukcji drewnianych), żużli, wytopków i spieków. Ta partia o kształcie niecki wkopana była w calec 
na głębokość około 40 cm, natomiast pozostała partia obiektu miała jedynie około 10 cm głębokości 
i płaskie dno. W obiekt ten wkopano kilka grobów.

Drugim interesującym obiektem był obiekt X/99. W górnej partii tworzyło go nieregularne rozsy-
pisko polepy na powierzchni 250 x 250 cm. Natomiast około 10 cm niżej przybrał kształt nieregular-
nego prostokąta o wymiarach 120 x 240 cm, ze skupiskiem kamieni w partii północno-wschodniej. 
Kamienie tworzyły okrąg o średnicy około 60 cm, a w odległości około 20-25 cm od niego czytelny 
był wyraźny wieniec z pojedynczego rzędu kamieni. Wypełnisko tworzyła intensywnie czarna próch-
nicza ziemia rozjaśniająca się ku południowemu zachodowi. Rząd kamieni tworzący wieniec okazał 
się być górnym poziomem obstawy grobu wkopanego w obiekt. Kilkupoziomowa obstawa wystąpiła 
wzdłuż prawej górnej partii szkieletu, nieco mniejsza z jego lewej strony, a zarejestrowany wcześniej 
okrąg z kamieni zalegał nad klatką piersiową.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach Lednickich” i „Wielkopolskich Sprawozda-

niach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

GILÓW, st. 1, gm. Niemcza, woj. dolnośląskie, AZP 88-26/32
grodzisko wczesnośredniowieczne (koniec IX – początek X w.)•	

W dniach od 5 do 24 lipca 1999 r. przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe 
na grodzisku w Gilowie koło Niemczy, pow. dzierżoniowski. Finansowane były ze środków Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownictwo badań objął dr Krzysztof Jaworski (autor 
sprawozdania), z którym współpracował mgr Marcin Paternoga (Studium Doktoranckie Śląskoznaw-
cze Uniwersytetu Wrocławskiego). W pracach wykopaliskowych uczestniczyli studenci ówczesnego 
II i IV roku archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był to szesnasty sezon wykopaliskowy na 
tym stanowisku. Wcześniejsze prace archeologiczne wykazały, że gród założony został w latach 90. 
IX w. i funkcjonował najprawdopodobniej do 2. dekady X stulecia. Podczas prac wykopaliskowych 
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poprzedzających badania w 1999 roku odkryto w Gilowie dużą liczbę zabytków, głównie żelaznych, 
poświadczających silne związki mieszkańców grodu z Państwem Wielkomorawskim.

Badania prowadzono na trzech wykopach. W wykopie I, założonym w 1988 r. i corocznie rozsze-
rzanym, którego fragment badany w 1999 r. oznaczono jako wykop I/99, odsłonięto zarys budynku 
1/99. Obiekt ten oddalony był zaledwie 1,2 m od krawędzi wzgórza grodowego. Można sądzić, że 
tak bliskie sąsiedztwo obecnej krawędzi spowodowane jest oberwaniem się sąsiadującego niegdyś 
z budynkiem odcinka wału, podcinanego w tym miejscu przez nurt płynącego poniżej grodziska Pie-
kielnego Potoku. Obiekt 1/99 w 1999 roku nie został przebadany w całości (co nastąpi w kolejnych 
sezonach). Budynek założono na planie owalu o osiach 4,6 i 3 m. Wzniesiono go w konstrukcji ple-
cionkowej, z dolnymi partiami ścian podsypanymi kamieniami (wysokość suchego murku zachowała 
się do 17 cm). W wypełnisku budynku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie odkryto kilka dalszych za-
bytków potwierdzających ożywione kontakty mieszkańców grodu z wielkomorawskim Południem.

W 1999 r. kontynuowano też badania w obrębie wykopu VIII, założonego rok wcześniej w po-
bliżu bramy grodowej (nr 1), prowadzącej z zewnątrz założenia na teren podgrodzia. Rozpoznana 
została konstrukcja wału przylegającego od strony północnej do przesmyku bramnego.

W centralnej części podgrodzia założono wykop sondażowy (1/99) o przebiegu wschód-zachód, 
długości 20 m i szerokości 1 m, w celu uchwycenia w tej części podgrodzia ewentualnych stref zasie-
dlenia. Dochodzi on od strony południowej do założonego w 1992 r. wykopu sondażowego 1/92. Na 
jednym z odcinków sondażu wystąpiła większa liczba ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej.

Wyniki badań zostały opublikowane w – K. Jaworski, M. Paternoga, Badania nad umocnieniami 
grodu w Gilowie w latach 1999-2000, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 43:2001, s. 267-
289.

Badania będą kontynuowane.

Głogów-Górka, st. 4, gm. loco, woj. dolnośląskie, A2P 68-20/115 – patrz: neolit

Głuponie, st. 6, pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, AZP 53-22/6 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

GNIEZNO, st. 12, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/-
osada (XI-XII w.)•	
cmentarz (XII – 2. połowa XIII w.)•	
klasztor późnośredniowieczny/nowożytny (2. połowa III w. – XIX w.)•	

Wyprzedzające, ratownicze badania wykopaliskowe prowadził mgr Tomasz Janiak (Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansował Urząd Miejski w Gnieźnie.

Badania przeprowadzono w związku z planowaną inwestycją uporządkowania terenu doliny daw-
nej rzeki Srawy w Gnieźnie (tzw. Dolina Pojednania), na posesji klasztoru oo. Franciszkanów oraz 
w sąsiadującej, wschodniej części posesji Sądu Rejonowego. Celem było zbadanie ewentualnych po-
zostałości klasztoru Sióstr Klarysek, zbudowanego w 2. połowie XIII w. (fundacji Przemysła II i bł. Jo-
lanty) i rozebranego niemal doszczętnie przez Prusaków w 1875 roku. Najciekawsze wyniki badawcze 
uzyskano w trzech niewielkich wykopach usytuowanych na zachód od kościoła oo. Franciszkanów. 
Odsłonięto m.in. fundament wschodniej części gotyckiego, murowanego, piętrowego ganku z prze-
jazdem, łączącego dawniej zabudowania klasztorne klarysek z ich oratorium, będącego obecnie nawą 
boczną kościoła. W obrębie fundamentów uchwycono fragment wnętrza parterowej części ganku z po-
sadzką wyłożoną cegłami-palcówkami. Obiekt ten zbudowany został na terenie cmentarzyska szkie-
letowego, rzędowego, wielowarstwowego, datowanego na XII – 2. połowę XIII w. Zarejestrowano 
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fragmenty 4 grobów z pochówkami. Przy jednym z nich znaleziono pierścionek brązowy ze szklanym 
oczkiem – jedyny taki okaz z terenu Gniezna. Cmentarzysko prawdopodobnie nasunęło się na starszą 
osadę, datowaną na 2. połowę XI – XII w., po której zachowały się resztki obiektów i warstwy kultu-
rowej. Bliżej północnej krawędzi Wzgórza Panieńskiego na głębokości około 2 m natrafiono na relikt 
fundamentu najstarszego skrzydła klasztoru Klarysek, usytuowanego na północny zachód od kościoła 
Franciszkanów. Zbudowany był on z kamieni polnych łączonych jedynie piaskiem gliniastym w wą-
skoprzestrzennym rowie fundamentowym. Od strony zachodniej znajdowała się piwnica, całkowicie 
zagruzowana materiałem rozbiórkowym. Znaleziono w nim m.in. fragmenty płytek posadzkowych, 
fragmenty nowożytnego polichromowanego tynku i ceramikę budowlaną.

GNIEZNO, st. 14, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/-
krypta Kaplicy Teodora Potockiego w Katedrze Gnieźnieńskiej •	
Badania archeologiczne o charakterze ratowniczym prowadził mgr Tomasz Janiak (Muzeum Po-

czątków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansował Wielkopolski WKZ w Poznaniu. Stworzyły 
one wyjątkową okazję do weryfikacji reliktów architektonicznych, na jakie natrafił w tym miejscu 
w okresie międzywojennym biskup Antoni Laubitz, znanych z jego lakonicznego sprawozdania. Wy-
kopaliska objęły całą powierzchnię krypty, znajdującej się w obrębie katedry po jej północnej stronie, 
wynoszącą ponad 11 m². 

W wyniku badań odkryto kilka obiektów architektonicznych pochodzących z okresu romańskiej 
katedry i jej gotyckiej przebudowy.

Niemal przez środek krypty biegł na linii północny wschód – południowy zachód kamienny fun-
dament o zachowanych wymiarach: długości około 2,60 m i wysokości do około 0,80 m. Mniej 
więcej w połowie swojego przebiegu odchylał się w kierunku północno-wschodnim, nie tworząc 
jednak zarysu półkola, stąd umiejscawianie tutaj rzekomej absydy jest bezpodstawne. Fundament 
zbudowany był z czterech zasadniczych warstw kamieni polnych, przy czym dwie górne łączone 
były zaprawą.

Obiekt został przecięty z jednej strony przez północną ścianę krypty, a z drugiej przez późnoro-
mański grobowiec, usytuowany w narożniku południowo-zachodnim krypty. Sytuacja stratygraficzna 
pozwala więc wstępnie datować powyższy fundament ogólnie na okres funkcjonowania budowli ro-
mańskiej. Od zachodu omówionemu fundamentowi towarzyszyła luźna konstrukcja kamienna skła-
dająca się z rumoszu, interpretowanego jako destrukt ściany kamiennej.

Grobowiec późnoromański, który przeciął zarówno fundament, jak i rumosz kamienny, miał ścia-
ny zbudowane z dużych ciosów granitowych, nadbudowanych pojedynczym rzędem mniejszych cio-
sów, tworzących wrąb na umieszczenie wierzchniej płyty grobowej. Nie zachowała się wschodnia 
ściana grobowca, zniszczonego w tym miejscu kolejnym obiektem architektonicznym, a mianowicie 
fundamentem zewnętrznej gotyckiej skarpy nawy północnej katedry, przebudowywanej w 2. poło-
wie XIV wieku. Przypora ta, znajdująca się w narożniku południowo-wschodnim krypty, przecięła 
zarówno ów grobowiec, jak też częściowo romański fundament omówiony wyżej.

W luźnych warstwach ziemi eksplorowanych w krypcie znaleziono sporo zabytków pochodzą-
cych prawdopodobnie ze zniszczonej trumny datowanej na XVIII w., zawierającej pierwotnie po-
chówek w szatach pontyfikalnych. Pozyskano m.in. kilkanaście brązowych posrebrzanych guzów 
o karbowanej powierzchni, będących zewnętrzną ozdobą trumny, kilkanaście fragmentów ornatu 
przetykanego złotymi nićmi tworzącymi ornament roślinny, fragment ołowianego krzyża, gwoździe 
trumienne. W warstwie kulturowej znaleziono wczesnośredniowieczne szydło kościane i fragmenty 
ceramiki wczesnośredniowiecznej.

Badania zakończono.
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GÓRSZCZYZNA, st. 2, gm. Kolno, woj. podlaskie, AZP 31-74/20
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
Stacjonarne badania ratownicze, przeprowadzone w terminie od 9 do 22 października przez mgr. 

Antoniego Smolińskiego. Badania finansowane przez Podlaskiego WKZ.
Celem badań było określenie zasięgu stanowiska, stopnia jego zniszczenia oraz uściślenia chro-

nologii. Założono 3 wykopy i pozyskano ogółem 309 zabytków.
Materiał z badań przechowywany jest w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży.

Grabek, st. 9, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/41 – patrz: środkowa, młodsza i późna epo-
ka brązu

Grabek, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56 – patrz: wczesna epoka żelaza

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

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

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Konary, st. 1, gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie – patrz: neolit

Konikowo (Rostek), st. 2, gm. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 13-78/3 – patrz: młodszy 
okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KOPRZYWNICA, st. 111, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 91-72/318
kościół pw. św. Floriana i klasztor Cystersów (XII-XIX w.)•	

Badania prowadzili mgr. mgr. Jacek Serafinowicz i Edmund Mitrus (Regionalny Ośrodek Studiów 
i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie). Finansowała parafia św. Floriana w Koprzywnicy. 

Badania stanowiły kontynuację prac rozpoczętych w roku 1998 i związane były z komplekso-
wymi pracami remontowymi zespołu pocysterskiego. Ich celem było rozpoznanie stratygrafii terenu 
dawnego wirydarza klasztornego, w tym określenie jego kolejnych poziomów użytkowych oraz we-
ryfikacja informacji archiwalnych dotyczących lokalizacji i stanu zachowania reliktów nieistnieją-
cych, rozebranych w XIX wieku skrzydeł klasztornych. Wykonano 8 wykopów badawczych o łącz-
nej powierzchni ok. 70 m2 (0,7 ara).

Stwierdzono prawie całkowite zniszczenie nawarstwień kulturowych w obrębie dawnego wiry-
darza oraz całkowitą rozbiórkę murów fundamentowych skrzydła zachodniego, częściowo również 
północnego klasztoru, najprawdopodobniej w trakcie prac rozbiórkowych i niwelacyjnych, jakie mia-
ły miejsce na tym terenie w XIX i początkach XX wieku. Z warstw niwelacyjnych i rozbiórkowych 
pozyskano bogaty inwentarz zabytków ruchomych, w tym fragmentów naczyń szklanych i ceramicz-
nych oraz przedmiotów metalowych, uzupełniających wiedzę o życiu codziennym klasztoru. 

Zabytki i dokumentację złożono w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kul-
turowego w Lublinie.

Badania zakończono.
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Kotorz Wielki, st. 9, gm. Turawa, woj. opolskie, AZP 88-38/25 – patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

Kraków-Bierzanów, st. 27, woj. małopolskie, AZP 103-57/27 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Kraków-Kurdwanów, st. 9, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/51 – patrz: 
młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Krosno, st. 1, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 110-74/51 – patrz: późne średniowiecze

KRZEPOCINEK, st. 1, gm. Wartkowice, woj. łódzkie, AZP 61-48/20
ślady osadnictwa ze schyłku epoki brązu do wczesnej epoki żelaza•	
wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate (1. połowa XI w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 1 do 13 października przez 
prof. dr. hab. Leszka Kajzera (Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej „Alek-
sander Andrzejewski, Tadeusz Grabarczyk” z Łodzi). Finansowane przez WKZ w Łodzi. Trzeci se-
zon badań. Przebadano powierzchnię 39 m².

Prace terenowe stanowiły kontynuację programu konserwatorsko-badawczego podjętego w 1998 
roku. Ich celem było dalsze rozpoznanie problematyki stanowiska, zwłaszcza w aspekcie chronolo-
gii i stratygrafii obiektu, połączone z próbą uzyskania przesłanek pozwalających na rekonstrukcję 
rozplanowania przestrzennego, formy zabudowy oraz sposobu zagospodarowania tego założenia, 
czemu miało służyć zarówno wytyczenie jednostek eksploracyjnych, jak i wykonanie ciągów drążeń 
ręcznym świdrem geologicznym. Działania koncentrowały się generalnie w części południowo-za-
chodniej grodziska (potrzeba poznania m.in. przebiegu i konstrukcji wału na odcinku zachodnim 
i południowym) oraz w obrębie majdanu, rozpoznawanego wyłącznie odwiertami. W zrealizowa-
nych drążeniach nie odnotowano jednak śladów, które można byłoby interpretować jako pozostałości 
obiektów mieszkalnych lub gospodarczych.

Wyeksplorowano cztery wykopy badawcze (oznaczone w nawiązaniu do działań z 1998 r. cy-
frami rzymskimi od VI do IX, o łącznej powierzchni 39 m² i orientacyjnej kubaturze wypełniska 
przekraczającej 65 m³) oraz wykonano 39 odwiertów. Pozyskano również niewielki – podobnie jak 
w roku poprzednim – zbiór ruchomego materiału zabytkowego. Ilościowo przeważają w nim ułamki 
ceramiki naczyniowej (75 fragmentów). Natrafiono także na 5 artefaktów krzemiennych, 4 destruk-
ty kości zwierzęcych oraz 2 skorodowane przedmioty żelazne (l nożyk i l fragment wytworu bliżej 
nieokreślonego).

Wyniki prac eksploracyjnych potwierdzają generalnie niezbyt skomplikowaną interpretacyjnie 
sytuację uwarstwień majdanu obiektu, których miąższość w badanych partiach przywałowych wynosi 
około 50 cm. Pewne różnice rysują się natomiast w nieco odmiennym obrazie obwałowań. W obu 
rozpoznawanych w 1999 roku partiach grodu (tj. zachodnim i południowym) natrafiono na relikty 
spalonego wału, wzniesionego w identycznej – jak zarejestrowana w roku poprzednim – konstrukcji 
drewniano-kamiennej. Od strony południowej, charakteryzującej się najniższym przewyższeniem par-
tii kępy zaadaptowanej dla potrzeb osadniczych w dolinie rzecznej, był on najszerszy (do przeszło 6 
m). Jednocześnie wzmocnienie jego jądra, w postaci dwóch wyraźnych pasów eratyków składających 
się na płaszcz kamienny tej przeszkody (bardziej jednak o funkcji usztywniającej spąg, niż sprowadza-
jącej się do licowania konstrukcji drewnianej od zewnątrz, co zaobserwowano w 1998 r.), pozwalało 
na lepszą stabilizację podstawy w tej części stanowiska, która opadała w stronę zabagnioną utwora-
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mi stosunkowo mało stabilnymi. Odcinek zachodni wału, węższy o około 1,5-2,0 m w porównaniu 
z zarejestrowanym od południa (z wyraźniej zarysowaną, kamienną częścią środkową), był zbliżony 
wymiarami do tych partii grodu, które rozpoznano od strony wschodniej i północnej w 1998 roku.

Wyniki tegorocznych badań wykazały również znaczne zniszczenie południowo-zachodniej par-
tii grodziska, spowodowane m.in. gospodarczą eksploatacją przez właścicieli terenu zalegającego tu 
pokładu żwiru.

Pozyskany podczas prac ruchomy materiał zabytkowy reprezentuje przynajmniej dwa poziomy 
chronologiczne. Pierwszy z nich, o śladowym charakterze ilościowym, sygnalizuje 5 artefaktów 
krzemiennych oraz l fragment silnie zerodowanej, pradziejowej ceramiki naczyniowej. Analiza cech 
wyrobów krzemiennych wskazuje, iż mamy najprawdopodobniej do czynienia z wytworami charak-
terystycznymi dla warsztatów schyłkowych faz epoki brązu – wczesnej epoki żelaza. W tym kontek-
ście chronologicznym mieścić się może również, pozbawiony cech dystynktywnych, wspomniany 
wyżej ułamek naczynia. Związek wspomnianych mobiliów z szeroko rozumianym „cyklem łużyc-
kim” wydaje się wysoce prawdopodobny. Pozostałe ruchomości, z pominięciem jednego fragmentu 
glinianego, nowożytnego naczynia cienkościennego oraz dwóch przedmiotów żelaznych (których 
związek z użytkowaniem obiektu w okresie wczesnego średniowiecza, choć nie jest wykluczony, to 
przynajmniej mało prawdopodobny), reprezentujące wyłącznie materiał ceramiczny, wiązać nale-
ży wyłącznie z fazą „grodową” stanowiska. Obraz techniczny i formalny tego zbioru sugeruje jego 
związek z młodszym odcinkiem tzw. fazy D rozwoju wczesnośredniowiecznego garncarstwa wielko-
polskiego. Charakteryzuje się on zestawem cech typowych dla wytworów pochodzących z 1. połowy 
wieku XI, i to raczej dla fazy schyłkowej niż początkowej tego czasu. 

Prawdopodobna pozostaje teza o krótkotrwałym funkcjonowaniu grodu w ramach tzw. łęczyc-
kiego skupiska osadniczego (ograniczonym tylko do 1. połowy XI w.), któremu kres położył pożar 
w latach 30.-40. Wydarzenie to może być wiązane z najazdem Brzetysława w dobie kryzysu, a raczej 
kompletnego rozpadu Monarchii Pierwszych Piastów. Po zniszczeniu obiekt nie został już odbudo-
wany.

Uzyskane w latach 1998-1999 wyniki wskazują, iż było to zapewne niewielkie założenie obronne 
o planie zbliżonym do koła, o średnicy zewnętrznej nie większej niż 50-55 m, przy średnicy majdanu 
oscylującej wokół 35-40 m. Podstawa drewniano-ziemnych wałów wahała się od około 4,5 m (partia 
północna, zachodnia, wschodnia stanowiska) do około 7 m w części zachodniej. Ich jądro wzmacniał 
dodatkowo rodzaj płaszcza kamiennego, nakrywający uwarstwienia od strony majdanu. Nie natra-
fiono na pozostałości jakichkolwiek dodatkowych elementów wertykalnych zwiększających walory 
obronne obiektu. Nie zarejestrowano ponadto śladów zabudowy, a hipoteza o sugerowanym w 1998 
roku jej charakterze obrzeżnym (przywałowym) nie znalazła potwierdzenia. W dalszym ciągu jedyną 
przesłanką upoważniającą do takiej interpretacji są ewentualne relikty takowej przy wewnętrznej 
partii wału wschodniego, zadokumentowane w poprzednim roku. Nie można też wykluczyć, iż pozo-
stałości stojącego na majdanie budynku(-ów?), będącego obiektem nie podpiwniczonym (ani nawet 
nie zagłębionym) mogły ulec już daleko idącemu zatarciu, w sposób wykluczający możliwość ich 
rejestracji metodami archeologicznymi. Od trzech stron grodu (z wyjątkiem części północnej) stwier-
dzono obecność płytkiej fosy, o kilkumetrowej szerokości (około 4-5 m?).

Istotnym elementem tegorocznych badań było też pozyskanie nielicznych materiałów pozwala-
jących na potwierdzenie informacji z 1998 roku i odnotowanie śladów wcześniejszej okupacji osad-
niczej na tym stanowisku, łączących się ze schyłkiem epoki brązu – wczesną epoką żelaza. Nie 
można jednak całkowicie wykluczyć, iż mobilia ze wspomnianego okresu znalazły się tutaj na złożu 
wtórnym, jako efekt przemieszczeń warstw ziemnych z najbliższej okolicy przy okazji wznoszenia 
obiektu wczesnośredniowiecznego.
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Materiały z badań przechowywane są w WO SOZ w Sieradzu.
Wyniki badań zostały opublikowane w: Grodzisko w Krzepocinku (gm. Wartkowice, pow. pod-

dębicki) w świetle badań ratowniczych przeprowadzonych w 1999 roku, „Łódzkie Sprawozdania Ar-
cheologiczne”, t. V, s. 241-256.

Badania nie będą kontynuowane.

Leszcz, st. 1, gm. Dąbrówko, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

LUBENIA, st. 20, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 106-76/8
osada podgrodowa z okresu wczesnego średniowiecza (XI-XII w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 3 do 21 sierpnia przez An-
toniego Lubelczyka (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez 
WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,60 ara.

Kontynuacja badań z roku 1998, w obrębie 8 wykopów badawczych. Rozeznano sytuację wokół 
ubiegłorocznego wykopu sondażowego w centralnej części stanowiska, a także starano się uchwycić 
zasięg stanowiska od strony południowej, zachodniej i północnej. Podobnie jak w roku poprzednim 
stwierdzono prosty układ stratygraficzny. Bezpośrednio pod orką zarysowały się ciemno zabarwione 
obiekty archeologiczne, bez odłożonej warstwy kulturowej poza nimi.

Odsłonięto trzy stosunkowo duże obiekty archeologiczne (nr 4-6), o gospodarczym (obiekt 4) 
lub mieszkalnym (obiekt 5 i 6) charakterze. Miały one mocno wydłużone zarysy i stosunkowo nie-
wielką miąższość (20-30 cm). Wszystkie koncentrowały się wokół wykopu z poprzedniego roku. Nie 
występowały natomiast w wykopach krańcowych, wysuniętych ku południowi, zachodowi i półno-
cy. Pozyskano z nich 572 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (XI-XII w.), 2 skorodowane 
przedmioty żelazne, kilka drobnych kości zwierzęcych oraz polepę.

Biorąc pod uwagę sytuację polityczną w tej części kraju przed wiekiem XIV i przebieg póź-
niejszej granicy Ziemi Sanockiej, badaną osadę i znajdujące się w pobliżu grodzisko wiązać należy 
z osadnictwem ruskim, w przeciwieństwie do pobliskiego Czudca należącego do polskich książąt.

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

LUBOMIN, st. 7, gm. Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 52-45/158
cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez dr Aldonę Andrzejewską 
(autorkę sprawozdania), mgr. Aleksandra Andrzejewskiego i Ewę Poturalską (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej). Finansowa-
ne przez WKZ w Toruniu. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 600 m².

Stanowisko zlokalizowane jest na północno-zachodnim krańcu wsi, na obszarze gruntów rolnych. 
Na miejsce chowania zmarłych wybrano dominujący nad otoczeniem, wysoki, południowy brzeg 
polodowcowej rynny. Obecnie w obrębie cmentarzyska przebiega droga gruntowa łącząca Lubomin 
z wsią Siemnówek. Jak stwierdzono w poprzednim sezonie badawczym, część wschodnia nekropolii 
została w znacznym stopniu zniszczona w wyniku wybierania żwiru i gliny. Natomiast lepiej zacho-
wana część zachodnia, po posadzeniu przed trzema laty sadu, stała się mniej dostępna do badań wy-
kopaliskowych. W tym sezonie badawczym prace nasze koncentrowały się wyłącznie po wschodniej 
stronie drogi.
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Celem prac było odkrycie ewentualnych zachowanych jeszcze partii nekropolii w bezpośred-
nim sąsiedztwie drogi oraz określenie jej południowo-wschodniego zasięgu. Wytyczono 8 wykopów 
o łącznej powierzchni 600 m². Stosowano ciągłość numeracji wykopów oraz grobów i innych obiek-
tów, kontynuując oznakowania stosowane w trakcie prac z poprzedniego roku. Wykopy IX-XVI lo-
kalizowano, dowiązując je do siatki wykopów I-VI i VIII, wyznaczając do rozpoznania miejsca, 
w których na podstawie uzyskanych poprzednio wyników spodziewano się odkryć relikty pochów-
ków średniowiecznych, a także osadnictwa starszego, które do tej pory znane było wyłącznie z pozo-
stałości ułamków naczyń odkrywanych w humusie ornym.

Badania potwierdziły poprzednie ustalenia co do chronologii śladów najstarszego osadnictwa. 
Niestety, również w tym sezonie nie odnotowano zachowanych reliktów obiektów kulturowych. 
O działaniach ludności kultury pucharów lejkowatych oraz kultury przeworskiej świadczą wyłącznie 
nieliczne luźne znaleziska ułamków naczyń i odłupków krzemiennych.

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w penetrowanej partii stanowiska zachowało się w for-
mie szczątkowej, zniszczone w czasie kopania gliny i żwiru w latach 50. W tym sezonie określo-
no jego południowy skraj, jak również ustalono, że pewna liczba pochówków może znajdować się 
także pod drogą, na co wskazuje lokalizacja grobów nr 22 i 24. Niestety pełniejsze rozpoznanie 
cmentarzyska w znacznym stopniu ogranicza młody sad ulokowany w najlepiej zachowanej partii  
stanowiska.

Znalezione w grobach zabytki, takie jak sprzączka lirowata, paciorki srebrne czy kabłączki skro-
niowe, a także zwyczaj chowania zmarłych w ułożeniu głową na wschód i na zachód, określa ramy 
chronologiczne funkcjonowania nekropolii na przełom X/XI – połowę XII w.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.

Badania nie będą kontynuowane.

ŁEKNO, st. Ł3, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/44
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
kościół cysterski (od połowy XII w.)•	
rzędowe cmentarzysko szkieletowe (od ok. końca XIII do pocz. XVI w.)•	
osada, gród z wczesnego i późnego średniowiecza (VIII, IX-XIV w.)•	

Badania wykopaliskowe stanowiły kontynuację badań z lat 1982-1998. Był to osiemnasty sezon 
wykopaliskowy nad łekneńskim kompleksem osadniczym. Prace prowadziła Ekspedycja Archeolo-
giczna „Łekno” działająca przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu w dniach od 25 czerwca do 8 sierpnia. Prowadzono je pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja 
M. Wyrwy (autor sprawozdania) przy współpracy mgr. Tomasza Kasprowicza i dr. Macieja Przyby-
ła z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Finansował Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Przebadano powierzchnię około 200 m².

Celem badań było dalsze szczegółowe rozpoznanie obiektów archeologiczno-architektonicznych 
i osadniczych w obrębie stanowiska Ł3. Eksplorację prowadzono w pięciu wykopach: II B, XXXIV, 
XXXVII a, XXXVIII i XXXIX.

W wykopie II B (kontynuacja), położonym w części zachodniej stanowiska, celem badań było 
ustalenie charakteru zachodniej części grodu, jego bliższej chronologii i sprawdzenie hipotezy na 
temat występowania w tym rejonie bramy grodowej. W wykopie XXXVIII (pierwszy sezon badań), 
położonym na zachód od wykopu II B, starano się odsłonić większą płaszczyznę kamiennego płasz-
cza podstawy wału grodu, którego fragment odkryto w 1998 roku oraz uchwycić zasięg i stratygrafię 
zarysowującej się na powierzeni od strony zachodniej fosy.
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W wykopie XXXIV (kontynuacja), usytuowanym w części południowo-środkowej stanowiska, 
rozpoznawano relacje warstw kulturowych z okresu cysterskiego klasztoru w stosunku do warstw gro-
dowych oraz charakter budowy wewnętrznej części skłonu wału grodu, a przede wszystkim stratygrafię 
i charakter wewnętrznej, przywałowej zabudowy grodu (ziemianki i inne konstrukcje „budowlane”). 
W związku z tym po uzyskaniu zarysu części ziemianki w wykopie XXXIV postanowiono wykop roz-
szerzyć w kierunku wschodnim i północnym. Rozszerzenie to uzyskało nowy numer wykopu – wykop 
XXXIX. Prace w nim tylko rozpoczęto, pozostawiając go do badań w następnym roku.

W wykopie XXXVII a (pierwszy sezon badań) wyjaśniano charakter konstrukcji kamiennej od-
słoniętej w 1998 roku w wykopie XXXV i XXXVII, która przebiegała dalej w kierunku południo-
wym. Sprawdzano też układ i charakter warstw kulturowych występujących pod tymi fragmentami 
konstrukcji.

Przeprowadzono ponadto badania specjalistyczne zapraw budowlanych (detali, rotundy, kościoła 
cysterskiego) oraz dalsze badania związane z rozpoznaniem środowiska naturalnego. W tym ostatnim 
zakresie w sezonie 1999 przeprowadzono badania motyli dziennych występujących w rejonie Łekna 
i Tamowa Pałuckiego (mgr Urszula Walczak).

W wykopie II B prace eksploracyjne prowadzono w celu poszerzenia kontekstu występowania 
kamiennego płaszcza wału grodu. Odkryto m.in. ślady przepalonych belek wałowych. Niektóre z nich 
biegły równolegle do linii wału i posiadały ślady intencjonalnego opracowania.

Bardzo interesujące wyniki uzyskano w wykopie XXXVIII, gdzie oprócz zarejestrowania konty-
nuacji z wykopu II B konstrukcji kamiennej płaszcza wału znaleziono drugi płaszcz kamienny usy-
tuowany 3 m na zachód od poprzedniego. Ponadto odkryto dwa obiekty do wytopu bądź do przetopu 
brązu i srebra, którego duże kawałki znaleziono w pozostałym po wytopie żużlu. Starszy z odkrytych 
obiektów (obiekt nr 2) stanowi prawdopodobnie pozostałość pieca o dość skomplikowanej konstruk-
cji. Obiekt nr l był natomiast najprawdopodobniej rodzajem tygla służącego do przetopu brązu lub 
srebra. Ze względu na niemożliwość poszerzenia wykopu XXXVIII w kierunku zachodnim obiekt nr 
2 będzie dalej rozpoznawany w kolejnych sezonach wykopaliskowych.

W wykopie XXXIV eksplorację rozpoczęto od poziomu 87,40/87,03 m n.p.m. w jego części 
północnej i od poziomu 87,50/87,26 w części południowej. W trakcie badań natrafiono na kolejne 
ślady po drewnianych kołkach o średnicy 5 cm, usytuowanych wzdłuż linii wału grodu (na linii 
zachód-wschód). Stanowiły one południową granicę bliżej nieokreślonej konstrukcji plecionkowej 
przylegającej do wewnętrznego skłonu wału. Przy profilu wschodnim i północno-wschodnim wyko-
pu odsłonięto fragment kolejnego obiektu w postaci półziemianki. W czasie jego badań stwierdzono, 
że uległ on spaleniu, o czym świadczą m.in. odnalezione in situ ślady spalenizny i popiołu. W ramach 
tego obiektu odsłonięto wgłębienie, rodzaj niecki o głębokości około 50 cm. Na krawędzi zachod-
niej i południowej zaobserwowano wgłębienie o szerokości 5 cm, które było pierwotnie miejscem, 
gdzie konstrukcyjnie była osadzona wspomniana drewniana ściana. Obiekt biegnie dalej w kierunku 
północnym i wschodnim. Celem pełniejszego rozpoznania całkowitego jego rozplanowania wykop 
XXXIV postanowiono rozszerzyć w tych właśnie kierunkach, wytyczając wykop XXXIX, który bę-
dzie badany w przyszłych sezonach. Odkrycie tej konstrukcji na grodzie łekneńskim ma bardzo duże 
znaczenie dla pełnego rozpoznania zabudowy wewnętrznej grodu i ustalenia kolejnych faz zwią-
zanych z jego użytkowaniem. W trakcie eksploracji tego obiektu – w jego warstwach zasypisko-
wych – znaleziono ozdobę z poroża w kształcie głowy i szyi gryfa, której ornament wskazuje na bli-
skie związki stylistyczne ze Skandynawią. Ozdobę tę interpretuje się jako przypuszczalny fragment 
ozdobnego grzebienia. Badania nad tym zagadnieniem będą kontynuowane. Oprócz tego w obrębie 
obiektu znaleziono całe naczynie ceramiczne, datowane wstępnie na fazę C/D wczesnego średnio-
wiecza, co datuje pośrednio wspomnianą ziemiankę.
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W wykopie XXXVII a, na linii północ-południe odkryto dalsze relikty kamiennej konstrukcji 
(gorzej zachowane od poprzednich) najprawdopodobniej po fundamencie pod bliżej nieokreśloną 
budowlę drewnianą. Fundament ten zachował się jednak w bardzo złym stanie. Ze względu na to, że 
zalegał bardzo płytko pod powierzchnią ziemi, był przez dłuższy czas niszczony przez głębokie orki. 
Według obecnego stanu badań zachowała się tylko jego część wschodnia (na linii północ-południe; 
wykopy XXXV i XXXVII). Biorąc pod uwagę usytuowanie reliktów tego fundamentu w stosunku 
do kościoła cysterskiego, najprawdopodobniej łączyć go należy z początkowym stadium budowy 
wschodniego skrzydła klasztoru, być może z kapitularzem. Ze względu na jego stan zachowania bliż-
sze informacje będzie można uzyskać dopiero po dalszych badaniach.

W trakcie eksploracji poszczególnych wykopów wydobyto też wiele fragmentów ceramiki na-
czyniowej (w tym wspomniane wyżej całe naczynie), kości zwierzęcych, narzędzia z poroża itp. 
Znaleziono też srebrny pierścionek z bursztynowym oczkiem, dwa brakteaty guziczkowate i inne.

Materiały i dokumentacja z badań przechowywane są w Ekspedycji „Łekno” przy Instytucie Hi-
storii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Materiały z badań publikowane są m.in. w „Studiach i materiałach do dziejów Pałuk”, red. A.M. 
Wyrwa, Poznań 1989-2000, t. 1-3; patrz też www:http://historia.amu.edu.pl./lekno.

Badania będą kontynuowane i rozszerzone w kierunku na północ od obiektów sakralnych i na 
obszar podgrodzia – stanowisko Ł4 i „przystani” – stanowisko T2 („przystań” na podstawie badań 
dendrochronologicznych datuje się na połowę XIII wieku).

ŁUBNO, st. 4, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 108-78/4
osada pradziejowa, wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez mgr Izabelę 
Mianowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczne Izabela Mianowska, Kraków). Finanso-
wane przez Telekomunikację Polską S.A. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 40 m².

Stanowisko leży na krawędzi terasy nadzalewowej rzeczki Łubienki. Badania prowadzono 
w związku z układaniem kabla światłowodowego. Wykonano wykop długości 40 m i szerokości 1 m, 
w którym nie zarejestrowano żadnych obiektów bądź materiałów zabytkowych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie Podkarpackiego WKZ z/s w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.

ŁUKOWISKO, st. V, gm. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, AZP 59-83/13
ślady osadnictwa z okresu mezolitu•	
kultura łużycka – EB-WEŻ•	
ślady osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego•	
osada z okresu rzymskiego•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI-VII w., VII-VIII w., VIII-IX w., XII-XIII w.)•	
ślady osadnictwa z okresu późnego średniowiecza•	

Badania prowadził mgr Mieczysław Bienia, finansował WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań. 
Badania prowadzone w dniach 1-11 września miały charakter ratowniczy, w związku ze znisz-

czeniami spowodowanymi nielegalną wybiórką piachu. Była to kontynuacja badań ratowniczych 
prowadzonych w roku 1996. Przebadano 4,5 ara w trzech połączonych ze sobą wykopach badaw-
czych, założonych na wschód od piaskowni. We wszystkich wykopach pod humusem znajdowała się 
warstwa kulturowa związana z osadą wczesnośredniowieczną. W wykopach badawczych wydzielo-
no 219 obiektów osadniczych, w tym 109 dołków posłupowych, 88 jam osadniczych (w tym jamy 
zasobowe), 11 obiektów o charakterze mieszkalnym, 6 późnorzymskich prostokątnych palenisk oraz 
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4 zaciemnienia. W przypadku części dołków posłupowych oraz jam osadniczych widoczny jest ich 
związek z obiektami mieszkalnymi, będącymi śladami wczesnośredniowiecznej zabudowy naziemnej 
i półziemiankowej. Szczególnie interesująco przedstawiały się obiekty mieszkalne nr 3, 82, 96 i 166 
datowane na VI-VII w. oraz 4 i 57 datowane na IX-X w., które uchwycono wraz z towarzyszącymi 
im jamami zasobowymi i układem dołków posłupowych. Zespoły obiektów wczesnośredniowiecz-
nych uzupełniały pojedyncze obiekty jamowe i paleniska związane z okresem rzymskim (kultura 
przeworska) oraz późnośredniowieczne jamy osadnicze. Pośród materiału zabytkowego w postaci 
fragmentów ceramiki, krzemieni oraz polepy znajdował się też datowany na mezolit oraz epokę brą-
zu (kultura łużycka), nie wyznaczał on jednak chronologii żadnego z odsłoniętych obiektów.

Badania na tym stanowisku powinny być w przyszłości kontynuowane.

MIERZYN, st. 30 (w granicach administracyjnych Szczecina), woj. zachodniopomorskie, AZP 30-
05/45

ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada ludności kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu – wczesna epoka żelaza)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Badania archeologiczne prowadzili mgr mgr Marek Dworaczyk, Krzysztof Kowalski. Finanso-
wał Inwestor – Domy Towarowe „Casino” Sp. z o.o. Prace przeprowadzono w latach 1998-1999.

Badania miały charakter ratowniczy i przeprowadzono je w związku z budową „Zespołu Han-
dlowo-Usługowego” przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Teren inwestycji częściowo objęty był strefą 
„W.II” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

W wyniku przeprowadzonych prac przebadano 24 obiekty. Grupowały się one w dwóch skupi-
skach. Pierwsze znajdowało się w części środkowej zasięgu strefy ochrony archeologiczno-konser-
watorskiej w ramach inwestycji. Związane było z osadnictwem ludności kultury łużyckiej. Drugie 
zlokalizowano w części południowej zasięgu strefy „W.II” w granicach terenu budowy. Były to głów-
nie pozostałości osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecznego, rzadziej starszego (związane z kul-
turą łużycką lub ogólnie starożytne). Pojedynczy ślad osadnictwa, w postaci fragmentów ceramiki, 
wiąże się z kulturą pucharów lejkowatych. Zarejestrowano go na wtórnym złożu, w jednym z obiek-
tów wczesnośredniowiecznych. Z osadnictwem ludności kultury łużyckiej związanych jest 8 obiek-
tów (6 ze skupiska pierwszego i 2 ze skupiska drugiego). Były to niewielkie jamy oraz jedno płytkie, 
otwarte palenisko. Niewielką ilość fragmentów ceramiki łużyckiej zarejestrowano poza obiektami. 
Występowały one w spągu warstwy próchnicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł nieruchomych 
oraz w dwóch obiektach wczesnośredniowiecznych. Wstępna analiza ceramiki wykazuje, iż przynaj-
mniej część obiektów chronologicznie wiąże się ze schyłkiem epoki brązu – wczesną epoką żelaza. 
Znikoma liczba źródeł nieruchomych, ich koncentracja na niedużym, przestrzennie izolowanym ob-
szarze oraz brak 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, gdzie reprezentowało je 
kilka obiektów. Część z nich charakteryzowała się dużymi rozmiarami i silnie wydłużonym kształtem 
w partii stropowej. W przekroju pionowym były płytkie. Zazwyczaj miały wyodrębnione paleniska. 
Interpretować je można jako otwarte paleniska lub częściowo zagłębione, naziemne obiekty miesz-
kalne wzniesione w konstrukcji zrębowej, plecionkowej, bądź jako pozostałości szałasów o lekkiej 
konstrukcji drewnianej wspartej bezpośrednio na ziemi. Podobnie jak w przypadku osadnictwa zwią-
zanego z kulturą łużycką, nie stwierdzono wykształconej wczesnośredniowiecznej warstwy osad-
niczej ani poziomu występowania źródeł ruchomych w ramach warstw naturalnych. Z wypełnisk 
obiektów wyeksplorowano liczne fragmenty ceramiki. W 2 obiektach znaleziono fragmenty noży 
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żelaznych. Analiza ceramiki wykazuje, że w zbiorze dominują ułamki naczyń ręcznie lepionych, czę-
ściowo słaboformująco obtaczanych na jednotarczowym kole garncarskim, należących do rodziny 
typów C (wg W. Łosińskiego), odmiany A (Feldberg-Kędrzyno). Fragmenty ceramiki pochodzące 
z jednego z obiektów 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.

MIETLICA, st. 3, 4, 9, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 50-41/8 (st. 3, 4) i 5
osada kultury łużyckiej•	
osady z wczesnego średniowiecza (faza•	  C-D)
osadnictwo z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych•	

Badania prowadzili doc. dr hab. Wojciech Dzieduszycki i dr Bożena Dzieduszycka (Instytut Ar-
cheologii i Etnologii PAN w Poznaniu). Finansowane przez WKZ w Toruniu.

Badania wykopaliskowe prowadzono na stanowiskach przylegających bezpośrednio do grodziska 
wczesnośredniowiecznego (stanowisko l) w Mietlicy. Celem ich było określenie funkcji, chronologii 
i zasięgu stanowisk z racji zagrożeń wynikających z możliwości lokalizacji na ich terenie budownic-
twa rekreacyjnego i wnioskowanego wpisu do rejestru zabytków.

Mietlica, st. 3 – położone jest na północ od grodziska wczesnośredniowiecznego, na stoku opada-
jącym ku brzegom Gopła. Założono pięć wykopów sondażowych biegnących na linii wschód-zachód. 
Stwierdzono wystąpienie warstwy kulturowej oraz obiektów o różnym charakterze, będących pozo-
stałościami osady z fazy C i D wczesnego średniowiecza. Zarejestrowano sześć jam, pojedynczy piec 
oraz obiekt nr l, datowany na l. poł. X w., składający się z muru kamiennego przylegającego do du-
żego obiektu półziemiankowego wypełnionego warstwami popiołu, spalenizny, licznych materiałów 
archeozoologicznych (w tym szkielety zwierząt), ceramiki itp. Obiekt ten należy do wyjątkowych, 
rozpoznany został jedynie częściowo i można tylko przypuszczać, że pełnił funkcję kultową.

Mietlica, st. 4 – przylega od południowego wschodu do grodziska wczesnośredniowiecznego. Za-
łożono jedenaście wykopów sondażowych. Stwierdzono występowanie warstwy kulturowej i obiek-
tów archeologicznych (jamy, paleniska) na przestrzeni 80 x 70 m. Odkryte obiekty wiążą się w więk-
szości z wczesnym średniowieczem. Uzyskano liczny materiał zabytkowy, w tym unikatowe srebrne 
okucie zakończenia pasa.

Mietlica, st. 9 – położone jest na wschód od grodziska wczesnośredniowiecznego, na stoku opada-
jącym ku brzegom Gopła i jego dawnej zatoki. W wykopach sondażowych stwierdzono występowa-
nie warstw kulturowych związanych z osadnictwem kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznym.

Przeprowadzone w 1999 roku badania sondażowe w Mietlicy dowiodły, że każde z wcześniej 
zlokalizowanych tu stanowisk archeologicznych zasiedlone było intensywnie w okresie wczesnośre-
dniowiecznym, w ciągu doby plemiennej. Odkryto znacznej grubości warstwę kulturową oraz liczne 
relikty zabudowy osad, a także cenne artefakty, które poświadczają rangę ośrodka mietlickiego we 
wczesnym średniowieczu. Wyjątkowej wagi odkryciem jest stwierdzenie istnienia najprawdopodob-
niej plemiennego ośrodka kultowego, lokalizowanego w pobliżu grodu.

MIKULICE, st. 4, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-80/132
osada grupy tarnobrzeskiej z epoki brązu – wczesnego okresu epoki żelaza•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (IX-XII w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez mgr Izabelę 
Mianowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczne Izabela Mianowska, Kraków). Finanso-
wane przez Telekomunikację Polską S.A. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 134 m².
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Stanowisko leży na stoku doliny rzeki Mleczki, na rozległym cyplu na wysokości około 200 m 
n.p.m. Badania prowadzono w związku z układaniem kabla światłowodowego.

Odkryto i wyeksplorowano w całości 7 obiektów osadowych – jam różnej wielkości i 3 dołki 
posłupowe. Materiał ruchomy stanowi 99 fragmentów ceramiki i l fragment przedmiotu żelaznego 
pochodzące z obiektów. Najwięcej zabytków znaleziono w 3 obiektach: nr 4 (trapezowata jama grupy 
tarnobrzeskiej z okresu halsztackiego C-D), nr 5 (jama z ceramiką z XI-XII w. i dużą ilością polepy) 
i nr 6 (jama z ceramiką z IX-X w.). Z obiektu nr 14 pochodzi materiał ogólnie określony jako prahi-
storyczny. Trapezowata jama nr 11 była całkiem pozbawiona materiału archeologicznego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie Podkarpackiego WKZ z/s w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.

Mogilno, st. 1, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-37/117 – patrz: późne średniowiecze

Niedaszów, st. 3, gm. Mściwojów, woj. dolnośląskie, AZP 81-21/66 – patrz: wczesna epoka żelaza

NIEWIADOMA, st. 2, gm. Sabnie, woj. mazowieckie, AZP 51-78/2
osada przygrodowa z okresu wczesnego średniowiecza (VIII-XI w.)•	

Ratownicze sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 9 do 21 sierpnia 
pod kierunkiem mgr Władysławy Roszyk (autorka sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego). Finansowane przez WKZ w Siedlcach. Drugi sezon badań.

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych, przeprowadzonych w ramach 
AZP. W 1971 roku Instytut Archeologii UW przeprowadził badania wykopaliskowe.

Osada nr 2 leży pomiędzy szosą z Niewiadomej do Grodziska a jarem. Położona jest na stoku 
wzgórza, łagodnie opadającym w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim. Od południa i za-
chodu ograniczone jest głębokim jarem wyschniętego cieku wodnego wpadającego do rzeki Cetynia. 
Od strony północnej i północno-wschodniej wałami grodziska. Jest ono niszczone przez dziko funk-
cjonującą piaśnicę.

Wyznaczono dwa wykopy: jeden obejmował obszar zniszczonej skarpy, drugi miał na celu okre-
ślenie zasięgu osady w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Zlokalizowany został równo-
legle do linii wałów grodziska.

Teren stanowiska nr 2 uległ bardzo dużemu zniszczeniu: w części zachodniej wskutek wybierania 
piasku przez okoliczną ludność, a w części wschodniej w wyniku głębokiej orki. Humus współczesny 
znajduje się bezpośrednio na calcu.

Na stanowisku nie stwierdzono występowania warstwy kulturowej poza obiektami. Można wy-
różnić obiekty z dwóch faz. Z wcześniejszą należy wiązać obiekty 1a i 1b, to jest palenisko i piec 
ziemny. Położone były blisko siebie, w odległości około l metra. Nie stwierdzono w pobliżu wystę-
powania dołków posłupowych, jak również innych śladów wskazujących na obecność konstrukcji 
naziemnych.

Na okres późniejszy datowane są obiekty 2, 3, 4 i 5, grupujące się w dwóch skupiskach, oddalo-
nych od siebie około 40 m. W pasie terenu o podłożu piaszczystym znajdowała się ziemianka (obiekt 
2) oraz palenisko (obiekt 3). Ziemianka dłuższym bokiem była wkopana w zbocze wzgórza i miała 
konstrukcję zadaszenia typu szałasowego. Wskazują na to ślady 2-3 rzędów dołków posłupowych, 
zauważonych ze wschodniej, południowej i zachodniej strony. Zapewne są to ślady po gałęziach, 
które wbite grubszym końcem w ziemię tworzyły konstrukcję dachu. Górne części wraz z liśćmi two-
rzyły bliżej nieokreśloną konstrukcję. Być może każda warstwa przesypana była sporą ilością ziemi, 
sądząc po dużej miąższości warstwy zasypiskowej. We wnętrzu ziemianki znajdowały się urządzenia 
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ogniowe, takie jak palenisko, prawdopodobnie z konstrukcją kamienną czy wylepione gliną, piec gli-
niany. Z prawej strony wejścia do ziemianki, znajdowało się palenisko. Niewielka ilość zachowanego 
materiału nie pozwala na dalsze wnioskowanie.

Drugie skupisko obiektów (wykop III) znajdowało się około 35-37 metrów od linii wałów grodzi-
ska. W warstwie gliny zachowały się części spągowe palenisk.

Na obecnym etapie badań nie możemy określić obszaru powierzchni osady 2.
Datowanie obiektów przeprowadzono na podstawie analizy materiału ceramicznego – analogii 

jego cech morfologicznych, technicznych i stylistycznych. Obiekty związane z okresem wcześniej-
szy wstępnie datowano na VIII-IX wiek, z okresem późniejszym na X-XI wiek.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w WOSOZ Siedlce.

Nowy Dworek, st. 7, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/7 – patrz: paleolit

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 – patrz: wczesna epoka żelaza

OPINOGÓRA KOLONIA, st. 2, gm. Opinogóra Górna, woj. mazowieckie, AZP 42-63/56
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (?)•	
osada wczesnośredniowieczna (XII/XIII w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(autor sprawozdania, „Ignis” Zakład Naukowo-Edytorski s.c.). Finansowane przez EuRoPol GAZ 
S.A. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 4000 m².

Stanowisko odkryte zostało w 1994 roku, podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych 
na trasie projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał-Europa.

Prace prowadzono w obrębie pasa terenu odhumusowanego w związku z rozpoczętą inwestycją. 
Pod warstwą humusu miąższości około 30 cm odkryto 57 obiektów w postaci jam wgłębionych 
w calcową warstwę spiaszczonej gliny na około 4-70 cm. W przekroju poziomym jamy miały naj-
częściej zarys nieregularny lub owalny. W przekroju pionowym dominowały zarysy nieregularne lub 
nieckowate. W wypełniskach jam, barwy czarnej, brunatnoczarnej lub ciemnoszarobrunatnej, oprócz 
licznych fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej znaleziono kości zwierzęce, 
a ponadto szydło kościane oraz wykonane z żelaza: dłuto, nóż, fragmenty dwóch noży, gwóźdź, kół-
ko, jak również fragmenty bliżej nieokreślonych przedmiotów.

Piętnaście jam ze względu na ich wymiary (szerokość 1,4-2,3 m, długość 2,4-3,9 m) interpretować 
można jako pozostałość obiektów mieszkalnych. Spośród nich pięć jam wyróżnia się swoimi propor-
cjami: ich długość waha się od 3,1 do 3,9 m przy szerokości 1,2 do 1,6 m i głębokości 0,3-0,7 m.

Spośród obiektów niemieszkalnych pięć interpretować można jako jamy po słupach, a pozostałe 
jako jamy zasobowe i odpadkowe oraz obiekty gospodarcze. W czterech jamach natrafiono w obrębie 
wypełniska na konstrukcje kamienne w postaci bruków lub obstaw.

Na podstawie ceramiki naczyniowej stanowisko datować można wstępnie na XII/XIII w.
W 17 obiektach nie znaleziono zabytków. W 3 znaleziono ceramikę starożytną, którą wstępnie 

przypisać można kulturze łużyckiej.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w SOZ woj. mazowieckiego, Delegatura w Ciecha-

nowie.
Badania nie będą kontynuowane.

Opoki, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 43-43 – patrz: wczesna 
epoka żelaza
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OSTRÓW WIELKOPOLSKI, st. 23, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 68-36/129 
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Pracami terenowymi kierował mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania, Biuro Badań Ar-
cheologicznych w Ziątkowie k. Poznania) i mgr Tomasz Kasprowicz. Finansowało Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu. Pierwszy i ostatni 
sezon badań. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w związku z budową w tym miejscu odcinka trasy ga-
zociągu wysokociśnieniowego do Ostrowa Wielkopolskiego. Stanowisko odkryto jesienią 1999 roku 
w trakcie powierzchniowego rozpoznania archeologicznego przyszłej trasy gazociągu. Położone jest 
w obrębie niewielkiej zerodowanej doliny związanej z rzeką Ołobok, na południowym stoku niewiel-
kiego wzniesienia, łagodnie opadającego na południe ku podmokłym łąkom.

Założono jeden wykop badawczy o charakterze liniowym, zlokalizowany w centralnej części 
przewidywanego początkowo zasięgu stanowiska. Pierwotnie wykop miał wymiary 130 x 3,00 m 
(z poszerzeniem), a z poszerzeniem łącznie przebadano powierzchnię 410 m². Prace wykopaliskowe 
wykonano od 26 września do 2 października 1999 roku. 

Stratygraficznie w wykopie stwierdzono dwie warstwy naturalne: 
- I (współczesny humus), którą tworzyła szara, mocno spiaszczona współczesna próchnica, o miąż-
szości w przedziale 52-30 cm, 
- II (poziom stropowy calca), którą tworzył lekko gliniasty piasek barwy brązowoszarej oraz żółty 
względnie żółtoszary drobnoziarnisty piasek, przechodzący na końcowych ćwiartkach we frakcje 
żwirowate. 

W wyniku badań wykopaliskowych odkryto osadę z wczesnego średniowiecza, której pozostało-
ści stanowi 9 obiektów nieruchomych. Pozyskano: 72 fragmenty ceramiki, 13 grudek polepy i próbka 
węgla drzewnego. 

Spośród obiektów typu stałego pod względem funkcji zdołano wyróżnić: 2 obiekty o funkcji 
grzewczej (ogniska/paleniska), 4 jamy o charakterze odpadkowym, natomiast jeden z obiektów zi-
dentyfikowano jako prawdopodobny piec typu gospodarczego. Ten ostatni obiekt był posadowiony 
na piaszczystym calcowym podłożu i osiągał wymiary 200 x 142 cm. Jego wypełnisko stanowiła 
wyłącznie na obwodzie (o maksymalnej grubości około 15 cm) intensywna spalenizna, przemieszana 
z dość licznymi otoczakami kamiennymi (zewnętrzne palenisko). Natomiast po przeciwnej stronie 
obiektu wystąpiła warstwa szarożółtego piasku (z udziałem pierwotnej próchnicy), z materiałem ce-
ramicznym (30 fragmentów), którą można najprawdopodobniej interpretować jako rumosz glinianej 
kopuły pieca.

W odkrytym zbiorze ceramiki naczyniowej, liczącym łącznie 72 fragmenty, wydaje się domino-
wać całkowite obtaczanie powierzchni. Zarejestrowano poszerzone krawędzie wylewów, bez oka-
pów. Ostatnią ważną cechą tej ceramiki jest występowanie ornamentu strefowego w postaci pasma 
rytych linii falistych, nakłuć grzebykiem, poziomych żłobków. Wobec powyższego datowanie tego 
niewielkiego zbioru ceramiki można ustalać na fazę D okresu wczesnego średniowiecza wg schema-
tu podziału tej ceramiki Z. Hilczerówny. 

Cechy „młodsze” tego zespołu ceramiki to, prócz całkowitego obtaczania, także cechy morfolo-
giczne i zdobnicze, m.in. silnie wygięty na zewnątrz brzeg z krawędzią profilowaną czy brak wyod-
rębnionej szyjki. Fragment ten jest ponadto bogato ornamentowany odciskami grzebykiem, pasmami 
wielokrotnych linii falistych (jak np. podobny fragment z ryciny 11:3), w tym na przemian z po-
ziomymi żłobkami. Tego rodzaju cechy naczyń występują dość powszechnie w fazie D wczesnego 
średniowiecza. Zbiór ceramiki z tego stanowiska – na podstawie powyższych uwag – można datować 
z uzasadnieniem na fazę D, tj. od poł. X do 1. poł. XI wieku.
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W najbliższej okolicy omawianego stanowiska znajdują się zbliżone czasowo dwa domniemane 
grodziska (Ostrów Wielkopolski, st. 1, znane też jako Krępa I, i Ostrów Wielkopolski, st. 2, oznaczo-
ne jako Krępa II), które są lokalizowane po przeciwnej – w stosunku do omawianego stanowiska – 
stronie szosy z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego. Stanowisko to sąsiaduje również bezpośrednio 
z kilkoma innymi wczesnośredniowiecznymi osadami, funkcjonalnie najprawdopodobniej związany-
mi pierwotnie z wyżej wymienionymi grodziskami.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Kaliszu.
Badania nie będą kontynuowane.

OŚWIĘCIM-Zamek, st. 1, gm. Oświęcim, woj. małopolskie, AZP 103-49/1
grodzisko wczesnośredniowieczne •	
zamek z XIII/XIV w.•	

Architektoniczno-archeologiczne badania, przeprowadzone w terminie od sierpnia do grudnia 
przez mgr Lucynę Dębowską (autorka sprawozdania, Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska 
Kraków). Finansowane przez Urząd Miejski w Oświęcimiu. Czwarty sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię około 50 m².

Celem badań było ustalenie przebiegu i datowanie murów zamku znajdującego się pod XX-
wiecznym budynkiem przeznaczonym do remontu, odsłonięcie fundamentów wieży z XIII/XIV w. 
oraz zbadanie wału ziemnego otaczającego grodzisko wczesnośredniowieczne. Wykonano także wy-
kop (I/99, odc. C) na majdanie grodziska, w którym natrafiono na podłogę z dranic.

W większości z jedenastu wykonanych wykopów osiągnięto strop calca, na którym zalega próch-
nica nadcalcowa. Powyżej występuje nasyp wału wykonanego z lessu. Grubość nasypu osiąga miej-
scami 5 m. Nie znaleziono w nim żadnych konstrukcji ani zabytków ruchomych.

Ustalono przebieg trzech ciągów murów obronnych datowanych na XIV, XV, XVI w. W war-
stwach kulturowych przy najstarszym murze znaleziono liczne fragmenty ceramiki średniowiecznej.

Przy północno-zachodnim narożniku wieży obronnej z XIII/XIV w. odsłonięto fundament przy-
pory oraz odsadzkę stopy fundamentowej, złożonej z drobnego żwiru rzecznego i warstewek lessu, 
szerokości 1,40 m. Fundament ten jest wkopany w wał ziemny otaczający grodzisko.

Z zamku zachowało się jedynie skrzydło wschodnie, prawie całkowicie przebudowane. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Obiekt wymaga dalszych badań, zwłaszcza poza obszarem zabudowy.

PIETRZYKÓW, st. 1, gm. Dobromierz, woj. dolnośląskie, AZP 84-21/5
grodzisko wczesnośredniowieczne•	

W dniach od 27 września do 2 października przeprowadzone zostały archeologiczne badania 
wykopaliskowe, finansowane ze środków Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kie-
rownictwo badań objął dr Artur Boguszewicz (autor sprawozdania). W pracach wykopaliskowych 
uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego: Zbigniew Pozorski, J. Kaczyńska, 
K. Kryżar, A. Słocińska. Wyniki opracował Zbigniew Pozorski. Celem prac było wyznaczenie zasię-
gu podgrodzia wczesnośredniowiecznego obiektu obronnego, ustalenie chronologii tej części warow-
ni oraz uzyskanie nowych informacji o głównym wzniesieniu grodziska.

W 1999 r. badania wykopaliskowe prowadzono na trzech wykopach zorientowanych na osi pół-
noc-południe. Wykop I założono w południowo-zachodniej części podgrodzia, wykop II w północnej 
części tego członu warowni, a wykop III na szczycie wzniesienia obronnego. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań na podgrodziu należy liczyć się z istnieniem późnośre-
dniowiecznej osady, być może rozciągającej się w kierunku północno-wschodnim do pobliskiego sta-
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nowiska nr 2 – również późnośredniowiecznego obiektu obronnego o charakterze refugialnym. Osada 
ta znajdowała się częściowo na naturalnym, lekkim wzniesieniu terenu w formie niewielkiej przełęczy. 
Samo podgrodzie zostało założone dopiero w 1. połowie XIII wieku, a więc w czasie gdy zaprzestano 
użytkować grodzisko zgodnie z pierwotną funkcją. Wtedy to obiekty obronne ze stanowisk nr 1 i 2 
mogłyby stanowić zespół refugialny dla mieszkańców osady. Potwierdza to fakt braku na podgrodziu 
materiałów wczesnośredniowiecznych oraz obecność na szczycie wzniesienia grodowego niewielkiej 
ilości materiałów młodszych, takich samych jak występujące na podgrodziu. W tej sytuacji dolny 
człon założenia byłby rodzajem umocnienia wykorzystującego obecność starszych fortyfikacji. 

Wyniki badań zostały opublikowane w: Z. Pozorski, Badania grodziska w Pietrzykowie, stan.1, 
pow. Świdnica w 1999, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” 2000, t. 42, s. 501-503.

Pławniowice, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

PŁOCK, st. PSM 86, Wzgórze Tumskie, woj. mazowieckie, AZP 50-54
gród książęcy•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 4 do 29 października pod kie-
rownictwem mgr. Macieja Trzecieckiego (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski mgr Andrzej Go-
łembnik). Finansowane przez WKZ w Warszawie. Przebadano powierzchnię 21 m².

Badania miały charakter badań sondażowych, ich podstawowym celem było przebadanie reliktów 
wczesnośredniowiecznego wału grodu książęcego, określenie daty jego powstania i zweryfikowanie 
hipotez o kilku fazach przebudowy fortyfikacji. Dwa wykopy zlokalizowano w północno-zachodniej 
części Wzgórza Tumskiego, przy północno-zachodnim narożniku budynku Muzeum Mazowieckie-
go. W trakcie badań wyeksplorowano 375 jednostek stratygraficznych. Inwentarz zabytków liczy: 59 
fragmentów naczyń ceramicznych, w tym 19 naczyń brunatnych datowanych na wczesne średniowie-
cze i 40 naczyń ręcznie lepionych kultury łużyckiej, oraz 7 kości zwierzęcych.

Materiał w posiadaniu Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego mgr Andrzej Gołembnik.
Badania zakończono.

PŁOCK-PODOLSZYCE, st. 102, woj. mazowieckie, AZP 50-54/74
osada wczesnośredniowieczna•	
Badania prowadzone były w terminie od 14 do 25 czerwca przez mgr. Tomasza Kordalę (autor 

sprawozdania, Muzeum Mazowieckie w Płocku). Finansowane przez Urząd Miasta Płocka. Pierwszy 
sezon badań.

Stanowisko zostało odkryte przez Jacka Wysockiego podczas penetracji AZP w 1988 roku. Znaj-
duje się ono na kulminacji i łagodnym stoku doliny strumienia bez nazwy płynącego przez Podol-
szyce, po prawej (zachodniej) stronie cieku. W kwietniu 1999 r. autor sprawozdania przeprowadził 
ponownie badania powierzchniowe stanowiska. Na powierzchni pola ornego stwierdzono regularne 
plamy ciemnej ziemi (rozwleczone paleniska?), w obrębie których występowała ceramika naczynio-
wa, głównie z młodszych faz wczesnego średniowiecza. Obecność ceramiki z XI-XII w. nasunęła 
przypuszczenie, iż właśnie w tym miejscu mogła znajdować się osada współczesna cmentarzowi 
w Podolszycach, zbadanemu w latach 1984-86 przez ekspedycję Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 
Za taką możliwością przemawiały również względy topograficzne. Obydwa stanowiska są oddalone 
od siebie o około 0,5 km i znajdują się po przeciwnych stronach wspomnianego strumienia. Perspek-
tywa rozpoznania osady, której mieszkańcy chowali swych zmarłych na znanym już cmentarzu, legła 
u podstaw decyzji o podjęciu badań wykopaliskowych na stanowisku 102.
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Dokonano eksploracji trzech wykopów o łącznej powierzchni 240 m².
Wykop I, o wymiarach 7 x 10 m, wytyczono na skłonie doliny. W tym miejscu warstwa ziemi 

ornej miała 20 cm miąższości. Wydobyto z niej 48 fragmentów naczyń glinianych, głównie z młod-
szych faz wczesnego średniowiecza, oraz odłupek z krzemienia bałtyckiego. Niżej zalegał calec 
w postaci dość mocno zglinionego, żółtego piasku przewarstwionego rdzawymi wtrętami utworzo-
nymi przez związki żelaza. Na jego tle wyraźnie rysował się jedyny w wykopie obiekt nieruchomy 
(1/99) w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 7,9 x 1,7-2,6 m. Jego spąg, uchwycony już na 
głębokości 28 cm od powierzchni pola, był bardzo równy. W części zachodniej jama była niecko-
wato przegłębiona do głębokości 40 cm od powierzchni pola. Wypełnisko obiektu stanowiła ziemia 
ciemnobrunatna, a w części przegłębianej czarna ze śladami spalenizny i przepalonymi kamieniami. 
Z wypełniska, głównie z części nieckowatej, wydobyto około 120 ułamków ceramiki naczyniowej 
z XI-XII w., 1 fragment poroża i 10 kości zwierzęcych. Biorąc pod uwagę rozmiary i budowę obiek-
tu, a także treść wypełniska, można go uznać za pozostałość naziemnego domostwa mieszkalnego, 
zorientowanego po osi zachód-wschód.

Wykop II, o wymiarach 5 x 10 m, wytyczono na kulminacji doliny, w odległości 28 m na zachód 
od wykopu I. Warstwę ziemi ornej stanowił tu szarobrunatny, sypki piasek o miąższości 25 cm. Wy-
dobyto z niej 58 fragmentów naczyń glinianych ze starszych i młodszych faz wczesnego średniowie-
cza. W środkowej części wykopu wystąpiły dwa obiekty oddalone od siebie o 60 cm. Obiekt większy 
(2/99) miał kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 2,95 x 2,05 m, a jego dłuższa oś znajdowała 
się na linii zachód-wschód. W profilu okazał się on nieckowatą jamą o dość równym, płaskim dnie, 
osiągającą głębokość 65 cm od powierzchni pola. Wypełnisko tworzyła czarna ziemia ze śladami 
spalenizny, na obrzeżach przechodząca w ziemię ciemnobrunatną, bez spalenizny. W partii spągo-
wej w kilku miejscach wystąpiły przepalone kamienie niewielkich rozmiarów (do 20 cm średnicy). 
Z obiektu pozyskano następujący materiał zabytkowy: zachowana w ¾ żelazna misa w kształcie 
wycinka kuli, górna część naczynia glinianego silnie obtaczanego, zdobionego motywem linii falistej 
i poziomych żłobków, połowa glinianego przęślika z dookolnym żłobkiem, około 400 fragmentów 
ceramiki naczyniowej, 15 bryłek polepy, około 60 kości zwierzęcych oraz węgle drzewne. Dane te 
zdają się wyraźnie sugerować, iż obiekt 2/99 to relikt domostwa mieszkalnego w typie półziemianki 
z paleniskiem. Opierając się na pozyskanym materiale (zwłaszcza misa żelazna i niektóre fragmenty 
ceramiki), funkcjonowanie domostwa można umieścić w 2. połowie XI-XII wieku. Mniejszy obiekt 
(3/99) w wykopie II był nieregularnie prostokątny i osiągnął wymiary 2,1 x 1,2 m. Jego stratygrafia 
okazała się bardziej skomplikowana, co było wynikiem nałożenia się na siebie dwóch jam (3a/99 
i 3b/99). Obydwie miały nieregularne dna i sięgały do głębokości 37 cm od powierzchni pola. Dzięki 
obecności ułamków naczyń, w większości mocno rozdrobnionych, udało się ustalić, że pochodzą one 
z różnych faz okresu wczesnośredniowiecznego. Pierwotna funkcja jam nie jest jasna, choć raczej 
widzieć w nich trzeba obiekty gospodarcze, a nie mieszkalne.

Wykop III, o wymiarach 10 x 12 m, wytyczono na skłonie doliny w ten sposób, że jego naroż-
nik południowo-wschodni pokrywał się z narożnikiem północno-zachodnim wykopu I. Z warstwy 
ziemi ornej pozyskano około 120 fragmentów naczyń glinianych z różnych faz okresu wczesnośre-
dniowiecznego. Na głębokości 20 cm od powierzchni pola (poziom piaszczysto-gliniastego calca) 
pojawił się zarys jedynego w wykopie III obiektu nieruchomego (4/99). Był to regularny owal o wy-
miarach 4,8 x 2,6 m zorientowany po osi północny zachód – południowy wschód. W obrębie obiektu 
zalegała intensywnie czarna ziemia ze śladami spalenizny, tylko na obrzeżach zabarwienie ziemi było 
jaśniejsze – ciemnobrunatne. W środkowej części obiektu znajdowało się nieckowate przegłębienie 
z przepalonymi kamieniami, zaś w części południowo-wschodniej – przegłębienie kształtu cylin-
drycznego osiągające głębokość 1,1 m od powierzchni pola. To ostatnie dostarczyło m.in. rybich 
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łusek i kości zwierzęcych. Ponadto z wypełniska obiektu 4/99 wydobyto około 600 ułamków cera-
miki naczyniowej z XI-XII w., 4 szydła kościane, w tym jedno z otworem, fragmenty poroża oraz 
liczne węgle drzewne. Obiekt ten można określić jako relikt domostwa mieszkalnego posiadającego 
urządzenie ogniowe i piwniczkę. Nawarstwiło się ono na starszy obiekt osadniczy o nieokreślonym 
przeznaczeniu, którego istnienie dokumentują fragmenty obtaczanych naczyń, datowane ramowo na 
VIII – pocz. X wieku.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 1999 roku ujawniły relikty osadnictwa ze starszego 
i młodszego podokresu wczesnego średniowiecza. Na VIII-X w. można datować dwie, zniszczone 
przez młodsze obiekty, jamy o funkcji trudnej do określenia. O wiele czytelniej rysuje się młodsza 
faza zasiedlenia. Wiążą się z nią przede wszystkim 3 obiekty mieszkalne (1/99, 2/99, 4/99), datowane 
na wieki XI i XII. W świetle uzyskanych wyników łączenie tej fazy osady z oddalonym o 0,5 km na 
wschód cmentarzyskiem z 2. połowy XI – pocz. XII w. wydaje się prawdopodobne.

Materiał zabytkowy i dokumentację badań złożono w Dziale Archeologii Muzeum Mazowieckie-
go w Płocku.

Przewiduje się kontynuację badań.

Polwica, st. 4 i 5, Skrzypnik, st. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82 – patrz: 
środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 54-28/96 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Sanok, st. 1, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 113-78/1 – patrz: późne średniowiecze

SANOK, st. 54, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 113-78/97
osada z późnego okresu wpływów rzymskich•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 5 do 27 sierpnia przez mgr 
Elżbietę Pohorską-Kleję (autorka sprawozdania, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Historyczne Sa-
nok). Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 480 m².

Stanowisko położone jest na północno-wschodnim zboczu wzniesienia usytuowanego w połu-
dniowej części Sanoka, pomiędzy ulicami Warzywną i Głowackiego. Odkryte zostało w ramach akcji 
AZP w 1984 roku. Prowadzone badania mają charakter ratowniczy ze względu na rozbudowę osiedla 
domków jednorodzinnych.

W obrębie działki 3115 założono wykop II o powierzchni 127 m². Odkryto 5 jam: jedną z okresu 
wpływów rzymskich, dwie wczesnośredniowieczne, dwie posłupowe niedatowane. 

Materiały ceramiczne z obiektu z okresu wpływów rzymskich to głównie ułamki naczyń lepio-
nych ręcznie, tzw. „kuchenne”; fragmenty ceramiki „stołowej” reprezentowane są znacznie mniej 
licznie. W obiekcie nie stwierdzono obecności ceramiki toczonej na kole. Odkryty materiał można 
z dużym prawdopodobieństwem łączyć z fazą B2-C1 kultury przeworskiej. Obiekty wczesnośrednio-
wieczne w oparciu o pochodzący z nich materiał ceramiczny można datować na VIII-IX wiek.

Jako wykop III oznaczono miejsce budowy domu na parceli 3106. Obserwując prace przy wy-
kopach, zlokalizowano dwa obiekty. W czasie niwelowania terenu przez spychacz w południowo-
zachodnim narożniku placu budowy odsłonięto zarys jamy. Z intensywnie ciemnego wypełniska 
o rozmiarach 1,6 x 3 m i miąższości 25 cm pochodzą: nóż żelazny, przęślik, 94 fragmenty ceramiki 
z okresu wczesnego średniowiecza (VIII-IX w). We wschodniej części parceli odkryto piec garncar-
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ski. W czasie prac ziemnych (wykopy pod fundament) uszkodzona została południowa część komory 
pieca i północny fragment jamy przypiecowej. Średnica pieca wynosi około 130 cm, wysokość od 
dna do zachowanej powierzchni – 70 cm, wielkość pieca razem z jamą przypiecową – 400 cm. Dno 
jamy piecowej zajmował popękany ruszt. Wypełnisko pieca oraz jamy przypiecowej zawierało dużą 
ilość ceramiki i polepy. Łącznie zebrano około 1000 fragmentów ceramiki toczonej na kole i kilka 
lepionej ręcznie. Ceramikę toczoną można podzielić na dwie grupy: na naczynia wykonane z masy 
ceramicznej bez domieszki schudzającej (tzw. ceramika „ścieralna”) oraz naczynia wykonane z gli-
ny z dużą zawartością piasku. W obu grupach reprezentowane są duże naczynia zasobowe, średniej 
wielkości garnki i misy oraz małe miseczki. Piec najprawdopodobniej należy wiązać z młodszym 
okresem wpływów rzymskich.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Historycznym w Sanoku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Recherches Archeologiques”.
Badania będą kontynuowane.

SIETESZ, st. 9, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-80/33
osada pradziejowa•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie sierpień i wrzesień przez mgr 
Izabelę Mianowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczne Izabela Mianowska, Kraków). 
Finansowane przez Telekomunikację Polską S.A. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
70 m².

Stanowisko leży na stoku doliny rzeki Markówki, na wysokości około 252 m n.p.m. Badania 
prowadzono w związku z układaniem kabla światłowodowego. Wykonano wykop długości 70 m 
i szerokości 1 m, w którym nie zarejestrowano żadnych obiektów bądź zabytków archeologicznych.

Dokumentacja przechowywana jest w urzędzie Podkarpackiego WKZ z/s w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.

STEKLNO, st. 12, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 36-05/126
osada wczesnośredniowieczna (VIII/IX – 1. połowa IX w.)•	

Badania ratownicze w ramach nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego w terminie od drugiej 
dekady stycznia do marca prowadził mgr Antoni Porzeziński. Finansował Urząd Miasta i Gminy 
w Gryfinie. Pierwszy sezon badań.

Podczas prac ziemnych (głębokich wykopów liniowych) związanych z realizacją budowy sieci 
instalacji sanitarnych odkryto nieznane dotychczas stanowisko osadnicze, położone na południe od 
Steklna, wzdłuż dość wysokiej skarpy stoku wzniesienia, usytuowanej nad południowo-zachodnią 
częścią jeziora Steklno. Odkryto i wyeksplorowano 5 jam  wczesnośredniowiecznych z materiałem 
zabytkowym w postaci fragmentów naczyń glinianych i osełek kamiennych oraz intensywne, jasno-
czarne wypełnisko warstwy kulturowej na odcinku o długości 46 m. Stropy wypełniska poszcze-
gólnych obiektów zalegały na głębokości 50 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej pola 
ornego. Miąższość warstwy kulturowej jest dość zróżnicowana, od 5 do 23 cm grubości, koloru 
ciemnoszarego i czarnego z dużą ilością drobnych przepalonych kamieni, popiołu i drobnych ułam-
ków naczyń glinianych. Maksymalną wielkość osady określić należy na około 30 arów. Usytuowana 
jest na łagodnym stoku niewielkiego wzniesienia opadającego łukowato w kierunku jeziora. Brzeg 
stanowiska stanowi wysoka skarpa nad drogą gruntową biegnącą wzdłuż brzegu jeziora.

Dokumentację i materiały zabytkowe z prowadzonych badań złożono w Dziale Archeologii Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie.
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SULEJÓW, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 75-55/6
osada z okresu rzymskiego•	
opactwo cysterskie z XII-XIX w.•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 19 do 20 sierpnia, przez Je-
rzego Augustyniaka (autor sprawozdania, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finan-
sowane przez CTW – Polska Sp. z o.o. Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 92,6 m².

Odkryto dalsze relikty osady z okresu rzymskiego oraz osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
poprzedzającego przybycie cystersów w 1177 roku. Na terenie kompleksu klasztornego sprecyzowa-
no przebieg południowego odcinka muru obwodowego I fazy. Wykonany z ciosów piaskowcowych 
mur wzniesiony został w początkach XIV wieku.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi.

Badania będą kontynuowane.

SZCZECIN-Podzamcze, kw. 5, wykop VI, woj. zachodniopomorskie, AZP 30-05/28
miasto wczesnośredniowieczne•	

Badania prowadzili mgr. mgr. A. Uciechowska-Gawron (autorka sprawozdania), E. Wilgocki 
(Pracownia Archeologiczna Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie). Finansowane przez WKZ 
w Szczecinie, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie i Spółdzielnię Mieszkaniową „Pod-
zamcze”. Czternasty sezon badań. Badania w wykopie VI na kwartale 5 w 1999 r. prowadzone były 
od połowy maja do połowy października. Objęły obszar około 300 m².

W trakcie prac dokończono eksplorację warstwy XLVIII i odsłonięto cztery kolejne poziomy 
osadnicze związane z warstwami XLIX, L, LI i LII datowanymi na 1. połowę XI wieku. We wszyst-
kich poziomach głównym ciągiem komunikacyjnym była droga o szerokości 2 m biegnąca w kie-
runku zachód-wschód, od ulicy Panieńskiej w stronę Rynku Warzywnego, o nawierzchni z grubych, 
szerokich dranic i belek, między które wrzucano duże ilości odpadów drewnianych. Stanowiła ona 
granicę między działkami północną i południową. Zasięg działek nie zmieniał się we wszystkich ba-
danych poziomach, podobnie jak występująca tu zabudowa.

Na obszarze działki północnej odsłonięto w poziomach XLIX, L, LI po dwa stojące blisko siebie 
budynki mieszkalne dwuizbowe o zbliżonych wymiarach i układzie, z izbą z glinianym klepiskiem 
i paleniskiem w części zachodniej oraz komorą z drewnianą podłogą w części wschodniej. Były to 
budynki wzniesione w konstrukcji zrębowej, z wyjątkiem jednego (w warstwie L) w narożniku NE 
wykopu. Przestrzeń między płotem a ścianami N budynków we wszystkich poziomach moszczona 
była drewnem, a tylko w warstwie L zabudowę uzupełniał niewielki budynek gospodarczy i ustawio-
ne przy nim koryto wykonane z wydrążonego pnia. Podobne koryto znaleziono w warstwie LI, usta-
wione w izbie budynku, przy ścianie oddzielającej ją od komory. Również w warstwie LI natrafiono, 
w części północnej działki, na spąg dołu garbarskiego służącego do odwłosiania skór, wypełnionego 
ługiem – mieszaniną wapna i popiołu oraz dużą ilością sierści i ścinków skóry.

Zabudowa działki południowej była gęstsza, w omawianych 3 poziomach wystąpiło tu 15 budynków, 
z czego tylko 2 o charakterze gospodarczym. Większość z nich wzniesiona została w technice zrębowej, 
a tylko w poziomie LI wystąpiły również budynki o konstrukcji międzysłupowej, plecionkowej i ramo-
wej z wyciętymi pazami w grubości kańciaka do osadzania pionowych elementów tworzących ścianę.

Przejścia między domami i place przed nimi moszczono drewnem. W wymoszczeniach znajdo-
wały się elementy wtórnie użyte w postaci fragmentów burt łodzi, wioseł, elementów z konstrukcji 
domów. Budynki wznoszono z drewna kiepskiej jakości, przeważnie z olszyny i buczyny, rzadziej 
sośniny. Często też w obrębie jednego budynku użyto drewna różnych gatunków.
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Wśród przedmiotów wydzielonych pozyskanych w trakcie eksploracji w warstwach XLIX i L 
najliczniejszą grupę stanowią zabytki związane z działalnością rybacką. Są to przede wszystkim pły-
waki, ciężarki do sieci, ościenie, raki, haczyki, łyżwy, sznury, fragmenty łodzi, wiosła. We wszyst-
kich poziomach znaleziono również wiele drobnych przedmiotów codziennego użytku, narzędzia, 
ozdoby itp., a do najciekawszych należą: zdobione oprawki i okładziny z poroża i drewna, grzebienie, 
paciorki, profilowane figurki szachowe.

Zupełnie inny charakter miała warstwa LII. Była to warstwa popożarowa. Nie znaleziono w niej 
pozostałości spalonych budynków. Prawdopodobnie teren został uprzątnięty przed postawieniem  
nowych.

Badania będą kontynuowane.

Ślęża, st. 13, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, AZP 81-21 – patrz: wczesna i starsza epoka brązu

ŚWIĘTY WOJCIECH, st. 1, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/19
kościół i cmentarzysko przykościelne z okresu wczesnego średniowiecza, średniowiecza i no-•	
wożytności

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 2 sierpnia do 25 września przez Tade-
usza Łaszkiewicza (autor sprawozdania, Muzeum w Międzyrzeczu). Finansowane przez Lubuskiego 
WKZ. Drugi sezon badań. 

Właściwe badania wykopaliskowe poprzedzone zostały wykonaniem rozpoznania metodą elek-
trooporową (dr Przemysław Kiszkowski, Instytut Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, wraz z kilkuosobowym zespołem współpracowników-wolontariuszy). Prospekcja ta 
objęła łączną powierzchnię 785 m² wokół kościoła filialnego pw. św. Wojciecha, od bieżącego roku 
przynależącego do nowo erygowanej parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. 
Wstępna polowa interpretacja uzyskanych wyników wskazała na dwie strefy występowania anomalii 
w oporności gruntu. Dane te wykorzystano do lokowania kolejnych sondaży. W sumie badania wyko-
paliskowe realizowano w ramach sześciu sondaży (IV-IX) o ogólnej powierzchni 61,5 m. Miąższość 
nawarstwień w poszczególnych sondażach sięgała od 1,5 do 2,3 m. Frekwencja materiału zabytkowe-
go i nagromadzenie obserwacji, szczególnie występowanie na różnych poziomach licznych grobów 
szkieletowych oraz obecność architektury, zmusiła do prowadzenia nader uszczegółowionej eksplo-
racji w ramach kilkunastu warstw naturalnych bądź mechanicznych.

W każdym z sondaży wyróżniono od kilku do kilkunastu grobów szkieletowych w różnym stanie 
zachowania. W sumie zbadano 60 grobów, z których znaczna część to groby nowożytne nawet z koń-
ca XIX w. (cmentarz przy kościele funkcjonował bowiem do 1945 r.). Część z odkrytych pochów-
ków odnieść można jednak na podstawie stratygrafii i wyposażenia (monety, kabłączki skroniowe, 
sprzączki do pasa i inne) do okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza, przy czym analiza 
stratygrafii była często bardzo utrudniona z powodu znacznych zakłóceń sekwencji nawarstwień 
w wyniku wielowiekowego i intensywnego wykorzystywania na cele grzebalne niewielkiego placu 
przykościelnego.

Oprócz grobów w trzech sondażach zarejestrowano obecność reliktów architektury, tj. w sonda-
żach V i IX kamienno-ceglanych ław fundamentowych spojonych gliną, które na aktualnym etapie 
badań należy uznać za pozostałości starszego obiektu prawdopodobnie sakralnego o częściowo tylko 
rozpoznanym rzucie i niejasnym datowaniu, może z okresu późnego średniowiecza, czy dokładniej 
XV wieku. Natomiast w sondażu VII stwierdzono obecność muru ceglano-kamiennego na zaprawie 
wapiennej wraz z fragmentem posadzki z kwadratowych płytek ceramicznych, na której w warstwie 
gruzu zalegały liczne kości ludzkie. Całość stanowi pozostałość obiektu zdecydowanie nowożytnego, 
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być może krypty grobowej, nieznanej ze źródeł pisanych, zniszczonej lub rozebranej jeszcze przed 
budową obecnego kościoła w 2. połowie XVIII w., być może w 1768 roku.

Poza obiektami nieruchomymi w trakcie badań pozyskano także stosunkowo liczny ruchomy ma-
teriał zabytkowy, w liczbie około 11 500. Stanowią go w większości kości ludzkie ze zniszczonych 
grobów, ale również ponad 1200 fragmentów ceramiki, niemal 300 „żużli”, jak wstępnie określano 
silnie przepalone i zeszklone grudki różnej wielkości, nieliczne krzemienie i detale architektonicz-
ne oraz ponad 200 zabytków wydzielonych: szkło, kafle, monety, kabłączki skroniowe, pierścionki, 
drobne dewocjonalia, elementy okuć trumien i gwoździe oraz inne znaleziska i próbki.

Oprócz materiałów wczesnośredniowiecznych, późnośredniowiecznych i nowożytnych związa-
nych z badanym cmentarzyskiem i wcześniejszym obiektem o przypuszczalnych funkcjach sakral-
nych, stwierdzono niewielką grupę znalezisk pradziejowych: nieliczne wyroby krzemienne (przy-
puszczalnie z epoki kamienia) i równie nieliczne fragmenty ceramiki (prawdopodobnie z okresu 
wpływów rzymskich).

Dokumentacja badań oraz materiały zabytkowe złożono w Muzeum w Międzyrzeczu.
Planowana jest kontynuacja badań.

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

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, AZP 36-81/9 – patrz: mezolit

TREPCZA, st. 2, gm. Sanok, woj. podkarpackie, AZP 112-78/84
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu •	
ślady osadnictwa najprawdopodobniej z okresu lateńskiego•	
grodzisko wczesnośredniowieczne (prawdopodobnie IX-XIII w.)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez Jerzego Ginal-
skiego (autor sprawozdania). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie. Czwarty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 135 m².

Celem prac wykopaliskowych w sezonie 1999 było wstępne rozpoznanie wałów grodziska wraz 
z fragmentem majdanu w strefie przywałowej, a także określenie konstrukcji oraz chronologii ewen-
tualnych faz budowy i funkcjonowania fortyfikacji. Mając na uwadze osiągnięcie jak najpełniejszych 
danych o obwałowaniach grodziska, przecięto wały w miejscach najmniej zadrzewionych, zakładając 
dwa wykopy: V – na wale głównym w północno-zachodniej jego partii (20 x 3 m) oraz VI – na wale 
drugim, w części południowo-zachodniej (25 x 3 m). Bardzo kamieniste podłoże, płytko zalegająca 
skała macierzysta oraz gęste zalesienie terenu grodziska sprawiały, że warunki prowadzenia badań 
były wyjątkowo ciężkie. Za jedyny i najbardziej odpowiedni w tej sytuacji sposób prowadzenia ba-
dań przyjęto metodę stratygraficzną warstw rzeczywistych.

Wykop V założony w północno-zachodniej partii umocnień przeciął nasyp wału pierwszego, objął 
swoim zasięgiem fragment majdanu w strefie przywałowej z jednej strony oraz fragment międzywala 
z fosą z drugiej. Pod kilkunastocentymetrową warstwą ściółki leśnej natrafiono na zwarty rumosz 
piaskowcowy różnej wielkości, tworzący kamienny płaszcz nasypu. W warstwie tej znajdowały się 
partie pozbawione kamieni, które łączyć należy najprawdopodobniej z negatywami belek ułożonych 
poprzecznie w stosunku do biegu wału. Płaszcz kamienny był, jak się wydaje, wyrównywany przy 
pomocy dużych, płaskich piaskowców – stwierdzono przynajmniej dwie takie warstwy wyrównaw-
cze. Bezpośrednio pod nim zalegała warstwa nasypowa, którą stanowiła zbita glina przemieszana 
z drobnym i średnim gruzem piaskowcowym. Kamienno-ziemny nasyp wału nie był jednolity, wy-
raźnie zaznaczały się w nim odrębne segmenty – prawdopodobnie pozostałości konstrukcji skrzynio-
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wej. Na głębokości około 100 cm od korony wału natrafiono w nasypie od strony majdanu na spalone 
pozostałości skrzyń w postaci dębowych belek, które leżały niemal bezpośrednio na wczesnośrednio-
wiecznej warstwie kulturowej o miąższości od 15 do 30 cm. Szerokość wału w tym miejscu wynosiła 
około 4 m. Poza nasypem wału od strony majdanu warstwa kulturowa osiągała miąższość do około 1 
m, co związane było ze spłynięciem w tym kierunku nawarstwień z majdanu.

W przeciwległej partii wykopu, od strony międzywala, odsłonięto fosę, która została wykuta 
w piaskowcowym podłożu skalnym (szerokość 1,5 m, głębokość do l m). Fosa ta została na pewnym 
etapie użytkowania grodu zasypana, a teren nad nią wyłożony kilkoma warstwami kamieni otoczako-
wych, które być może stanowiły rodzaj obejścia dookoła zewnętrznej linii umocnień.

Pod wczesnośredniowiecznym nasypem wału oraz poniżej nienaruszonej warstwy kulturowej 
natrafiono na pozostałości konstrukcji kamiennej, która zalegała w gliniastych warstwach wypeł-
nionych węglami drzewnymi oraz pojedynczymi fragmentami naczyń wczesnobrązowych. Na tym 
etapie badań można ostrożnie przypuszczać, że mamy tu najpewniej do czynienia z pozostałościami 
nasypu pochodzącego z wczesnej epoki brązu.

Wykop VI przeciął drugi wał w południowo-zachodniej części grodziska. Zdecydowanie niższy 
niż na wale pierwszym nasyp był pozbawiony płaszcza kamiennego. Jego trzon stanowiły gliniaste, 
mocno zbite warstwy, w których zalegały resztki drewnianych konstrukcji wzmacniających. Również 
w tym przypadku nasyp nie był całkiem jednolity – miejscami udało się wyróżnić partie bardziej na-
sycone rumoszem kamiennym. W tej części wykopu, która obejmowała drugie międzywale, wyraź-
nie zaobserwowano uskoki terenu schodkowo opadającego w kierunku wału trzeciego. Stok na tym 
odcinku został celowo ukształtowany w ten sposób – być może aby zwiększyć jego obronność oraz 
zapobiec nadmiernej erozji. Na „stopniach” tych zalegały spalone resztki drewnianych konstrukcji 
trzonu wału. Pozostałości drewnianych konstrukcji pochodzących zarówno z pierwszego, jak i dru-
giego wału przekazano do badań dendrochronologicznych.

W wyniku badań w sezonie 1999 pozyskano interesujący i różnorodny materiał zabytkowy po-
chodzący generalnie z okresu wczesnego średniowiecza (od X do połowy XIII w.). Ze strefy przy-
wałowej oraz z samego nasypu wału wydobyto prawie 2300 fragmentów ceramiki, w tym fragmenty 
glinianych prażnic, 67 przedmiotów żelaznych, m.in. noże, fragmenty półkosków, krzesiwo, klucze, 
szczypczyki, gwoździe, 12 grotów strzał, 2 groty bełtów, 15 wyrobów z ołowiu (m.in. matryce), 5 
wyrobów brązowych (m.in. sprzączki, pierścień), 2 przęśliki (w tym l z łupku wołyńskiego) oraz l 
złote okucie.

Najstarsze zabytki odkryte w nasypie wału głównego pochodziły z wczesnej epoki brązu (2 brą-
zowe grociki do strzał, l sercowaty grocik krzemienny, fragment wióra, kilkadziesiąt ułamków na-
czyń) oraz z okresu lateńskiego (9 fragmentów naczyń grafitowych).

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Historycznym w Sanoku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”, „Acta Archaeolo-

gica Carpathica”.
Badania będą kontynuowane.

UNIERZYŻ, st. 2, gm. Strzegowo, woj. mazowieckie, AZP 43-59/3
ślady osadnictwa z epoki kamienia (paleolit schyłkowy lub mezolit)•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej•	
osada kultury łużyckiej z epoki brązu•	
osada wczesnośredniowieczna (VII-XII w.)•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego•	

•	
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Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego 
(autor sprawozdania, Funkcja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane 
przez EuRoPol GAZ S.A. Drugi sezon badań. 

Badania wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego rozpoczęto w 1996 roku i kontynuowa-
no w lipcu i wrześniu 1999 r. w związku z kolejnymi fazami poszerzania zasięgu obszaru przezna-
czonego do odhumusowania. Łącznie we wszystkich fazach prac przebadano powierzchnię ponad  
75 arów.

Pod warstwą humusu, w centralnej części badanego obszaru, w pasie szerokości 25-40 m i długo-
ści ponad 80 m, wzdłuż osi północ-południe zalegała warstwa kulturowa w postaci szaro- lub czarno-
brązowego piasku o miąższości maksymalnej około 30 cm. Na pozostałym obszarze pod humusem 
zalegała warstwa piaszczystego podglebia miąższości 5-15 cm. Pod warstwą kulturową i warstwą 
podglebia zalegała warstwa calcowego piasku. W warstwach pozaobiektowych znaleziono m.in. po-
nad 800 fragmentów ceramiki starożytnej, ponad 6000 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecz-
nej, ponad 1500 fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej, ponad 160 zabytków 
krzemiennych, około 50 zabytków metalowych oraz 5 glinianych przęślików.

Podczas badań w 1996 i 1999 r. odkryto łącznie 223 obiekty nieruchome w postaci jam zagłębio-
nych w warstwę calcowego piasku, z których 142 nie posiadało w wypełniskach żadnych zabytków, 
a pozostałe na podstawie znalezionego w nich materiału zabytkowego przypisać można różnym okre-
som pradziejów i wczesnego średniowiecza.

W obiekcie 158 (wym. 120 x 220 cm, głęb. 65 cm) o nieregularnych zarysach znaleziono zabyt-
ki krzemienne, które najprawdopodobniej datować należy na schyłkowy paleolit, a w obiekcie 205 
(wym. 94 x 118 cm, głęb. 32 cm) o zarysie owalnym w planie i misowatym w profilu znaleziono 
krzemienne narzędzie mezolityczne. Jako obiekt 156 oznaczono górną część zgniecionego garnka 
kultury trzcinieckiej, który zalegał na boku, w warstwie piasku, wraz z kilkoma niewielkimi kamie-
niami, wylewem w kierunku południowo-wschodnim.

Łącznie 28 obiektów zawierało w wypełniskach ceramikę kultury łużyckiej i pojedyncze krze-
mienie. Wszystkie te obiekty miały postać jam o zarysach najczęściej nieregularnych lub owalnych, 
wymiarach od 17 x 25 cm do 192 x 378 cm i głębokości od 12 do 74 cm. Dwa największe obiekty 
(106 i 162) interpretować można jako pozostałości domostw, a pozostałe pełniły funkcję bliżej nie-
określoną. Na podstawie ceramiki osadnictwo kultury łużyckiej na omawianym stanowisku datować 
można na III/IV oraz V i zapewne VI okres epoki brązu.

Z wczesnego średniowiecza pochodziło 50 obiektów. Były to jamy o zarysach w planie najczę-
ściej nieregularnych lub owalnych, w profilu nieregularne lub nieckowate o wymiarach od 21 x 30 
cm do 318 x 322 cm i głębokości od 8 do 92 cm. W wypełniskach znajdowano fragmenty naczyń 
glinianych w liczbie od l do 296 oraz sporadycznie polepę, fragmenty kości zwierzęcych i pojedyn-
cze krzemienie. Ponadto w obiektach 51, 78 i 149 znaleziono fragmenty prażnic, w obiekcie 127 
fragment przęślika i paciorek szklany, w obiekcie 147 przypuszczalnie ciężarek kamienny, a w obiek-
tach 73-75 fragmenty przedmiotów żelaznych. Cztery największe jamy mogły być pozostałością 
obiektów mieszkalnych. Kilka obiektów o wypełniskach zawierających spaleniznę, węgiel drzew-
ny i liczne kamienie służyło zapewne jako paleniska. Osiem najmniejszych obiektów interpretować 
można jako jamy po słupach. Pozostałe obiekty mogły pełnić różne, bliżej nieokreślone funkcje. Na 
podstawie ceramiki początek osady wczesnośredniowiecznej datować można nie później niż na VIII 
w., a koniec na XIII w.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w SOZ województwa mazowieckiego, Delegatura 
w Ciechanowie.

Badania nie będą kontynuowane.
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Urzejowice, st. 8, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie, AZP 104-80/10 – parz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

WANDYNOWO, st. 10, gm. Bytoń, woj. kujawsko-pomorskie
cmentarzysko wczesnośredniowieczne•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu przez Aldonę Andrzejewską, 
Aleksandra Andrzejewskiego (autor sprawozdania), Krzysztofa Janiciego (Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Łódzkiego, Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej). Finansowane 
przez WKZ w Toruniu. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 510 m².

Cmentarzysko położone jest na północ od wsi Wandynowo, po wschodniej stronie drogi asfalto-
wej prowadzącej z Witowa do Czarnocic. Znajduje się na pierwszej terasie doliny rynnowego jeziora 
Głuszyńskiego, od którego na północ odchodzi Kanał Głuszyński. W kierunku północnym i wschod-
nim teren znacznie się podnosi, także dom właściciela pola stoi już na wzgórzu o przewyższeniu kilku 
metrów w stosunku do cmentarzyska.

Do badań wytypowano bezpośrednio zagrożony, położony najniżej teren, tuż przy wzmianko-
wanej drodze asfaltowej. Określono zasięg granicy wschodniej i północnej obiektu. W południowej 
części cmentarzyska pochówki zostały bądź przykryte jezdnią asfaltową, bądź zniszczone przy jej 
budowie, tak że ta granica jego zasięgu prawdopodobnie już nigdy nie zostanie określona. Inaczej 
przedstawia się problem zachodniej granicy. Tutaj groby ulokowane na skłonie wzgórza „wchodzą” 
pod teren sadu i nie są bezpośrednio zagrożone, właściciel terenu jednak nie wyraził obecnie zgody 
na przeprowadzenie prac wykopaliskowych.

Podczas prac wykopaliskowych wyeksplorowanych zostało 46 pochówków szkieletowych. 
W większości grobów (39) znajdowały się głównie noże i skałki. Zmarłych wyposażano również 
w krzesiwa, kabłączki skroniowe oraz pojedyncze elementy uzbrojenia, takie jak groty czy topory, 
a także monety i kolie z paciorków szklanych i bursztynowych.

Groby były ułożone rzędowo na osi wschód-zachód. Zmarli leżeli na wznak, orientowani na za-
chód, i tylko w nielicznych przypadkach głowa była ułożona w kierunku wschodnim. Ręce na ogół 
były ułożone wzdłuż tułowia. W nielicznych przypadkach były zgięte w łokciach, złożone na brzuchu 
lub na klatce piersiowej. Stan zachowania szczątków kostnych był zróżnicowany, jednak w przewa-
żającej części były one silnie zniszczone. Należy tutaj dodać, że w trakcie eksploracji znaleziono 
„luźne”, drobne fragmenty kości długich, żeber i kręgów, paliczków kilku osobników dorosłych oraz 
dzieci. W wyniku wstępnej ekspertyzy antropologicznej ustalono, że na badanym w 1999 roku frag-
mencie cmentarzyska odnaleziono szczątki kostne 21 mężczyzn, 12 kobiet i 13 dzieci.

Przebadane cmentarzysko należy datować na XII-XIII wiek.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 

217-228.
Badania nie będą kontynuowane.

WĄSOWO, st. 29, gm. Muślin, woj. wielkopolskie, AZP 53-21/69
obozowisko mezolityczne (kultura komornicka?)•	
ślad osady kultury pucharów lejkowatych (?)•	
osada kultury łużyckiej (III-IV okres EB)•	
osada kultury przeworskiej (przełom er)•	
osada wczesnośredniowieczna (faza C-D)•	
ślad osadnictwa nowożytnego•	
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Badania ratownicze w ramach Programu AUTOSTRADA prowadził dr Józef Marcinkiewicz (au-
tor sprawozdania) przy współpracy mgr. Piotra Świątkiewicza oraz dokumentalistów: Gizeli Walusz 
i Zdzisława Lorka. Dwa sezony badań: jesień 1998 oraz wiosna 1999. Finansowała Agencja Budowy 
i Eksploatacji Autostrad. 

Stanowisko usytuowane jest około 1 km na północ od wsi, bezpośrednio na wschodzie przy 
brukowanej drodze do Władysławowa. Zajmuje środkową partię wyniesienia – skierowanego ku pół-
nocy 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, współcześnie w swej centralnej części znalazło się w bezpośrednim zagrożeniu planowa-
ną budową autostrady.

W równoleżnikowo biegnącym pasie przyszłej autostrady o szerokości 85 m jesienią 1998 i wio-
sną 1999 przebadano łącznie 89,5 ara powierzchni stanowiska (ponad 100 m dł. bieżącej), co po-
zwoliło odkryć 122 stałe obiekty archeologiczne i uchwycić wschodni oraz zachodni skraj badanej 
przestrzeni reliktowej. Odkryte tu obiekty charakteryzowały się znacznym stopniem zniszczenia spo-
wodowanego niekorzystnymi warunkami zalegania na kulminacji oraz zachodnim stoku wyniesienia, 
a generalnie głęboką orką i procesami fluwialnymi. Zanotowano 6 horyzontów chronologiczno-kul-
turowych:

Obozowisko mezolityczne, rozpoznane na podstawie luźno występujących przedmiotów krze-
miennych, wstępnie określono na kulturę komornicką. Na dość rozległym obszarze kilkunastu arów 
w partii centralnej badanej przestrzeni zanotowano dość licznie występujące narzędzia i przedmioty 
krzemienne wykonane z miejscowego surowca: m.in. mikrolity geometryczne, drapacze odłupkowe, 
regularne wióry, rdzenie jednopiętowe oraz dużych rozmiarów ciosak wykonany na rdzeniu. 

Ślad osady kultury pucharów lejkowatych (?) stwierdzono na podstawie nielicznych fragmen-
tów ceramiki, które wystąpiły w dwóch obiektach – jamach o nieokreślonej funkcji na południowym 
skraju w środkowej partii badanego obszaru. Duży stopień zniszczenia obiektów i znikoma ilość ce-
ramiki neolitycznej nie pozwalają na bardziej precyzyjne wnioski. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można tylko wnioskować, że osadę jedynie „zahaczono”, a jej epicentrum znajduje się poza połu-
dniowym skrajem wykopu. Wstępnie tejże kulturze przyporządkowano luźno znalezione dwa grociki 
krzemienne do strzał, ale nie wyklucza się też ich proweniencji mezolitycznej.

Osada kultury łużyckiej – w kilkunastu obiektach skupiających się przeważnie w południowej 
części wykopu stwierdzono fragmenty naczyń używanych przez społeczeństwa III-IV okresu epoki 
brązu. Wystąpiły tutaj zarówno obiekty dużych rozmiarów, określone jako mieszkalne, jak i stosun-
kowo małe o owalnych kształtach, zanotowane jako pozostałości po jamach przeważnie o funkcji 
gospodarczej. Otoczenie obiektów najczęściej stanowiła ciągła warstwa kulturowa z rozproszonymi 
licznymi fragmentami ceramiki. Należy podkreślić bardzo złe warunki obserwacji wypełnisk i war-
stwy kulturowej, szczególnie odnoszące się do obiektów kultury łużyckiej. Niewiele różniący się od 
utworów pokrywowych szkielet gleby jam, obiektów słupowych czy półziemianek charakteryzował 
się słabą próchnicą, tzn. intensywnym wypłukaniem resztek organicznych i dużym stopniem remine-
ralizacji. Analiza dyspersji obiektów łużyckich z całą pewnością pozwala wykreślić zachodni, pół-
nocny i wschodni zasięg osady zwartej.

Osada kultury przeworskiej. Największym rozproszeniem w obrębie wykopu wyróżniły się 
tzw. obiekty osadowe (ponad 20 sztuk, w tym: jamy zasobowe, półziemianki, paleniska oraz piece) 
z fragmentami naczyń, pochodzącymi z późnego okresu przedrzymskiego z przełomu er. Obiekty 
wystąpiły od północnego po południowy skraj wykopu, w tym okazały piec w obrębie ziemianki 
tkwił w profilu południowego skraju wykopu, i na około 60 m szerokości na zachód od kulminacji 
wyniesienia, co świadczy o znacznych rozmiarach prahistorycznej osady. Uchwycono jej wschodni 
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i zachodni, a być może i północny zasięg, tymczasem z całą pewnością rozciąga się ona poza połu-
dniową granicę badań. Wśród materiału ruchomego na uwagę zasługują ułamki ceramiki czernionej 
o facetowanych brzegach, gliniany przęślik z w/w ziemianki z piecem, kilka rozcieraczy kamiennych. 
Ciekawostkę stanowią 2 maleńkie fragmenty skremowanych kości, najprawdopodobniej ludzkich, 
znalezione w obiekcie o intensywnej spaleniźnie, być może będącym resztkami stosu. Może to suge-
rować obecność grobu w obrębie osady, jednak należy zaznaczyć, że cmentarzysko odpowiadające 
omawianej osadzie przeworskiej znajduje się przypuszczalnie na zarośniętym grądem wyniesieniu, 
oddalonym około 200 m na północny zachód, gdzie w trakcie prospekcji terenowej znaleziono duży 
fragment naczynia z omawianego okresu.

Osada wczesnośredniowieczna (faza C-D). Odkryto kilkadziesiąt obiektów stanowiących jed-
nolity układ funkcjonalny pozostałości osady. Zanotowano jednak duży stopień zniszczenia występu-
jących tu budowli słupowych, półziemianek, jam i palenisk (zachowane partie przyspągowe jam, roz-
walone orką paleniska). W partiach niżej położonych stwierdzono resztki ciągłej warstwy kulturowej. 
Rozplanowanie osady uchwycono w kierunkach wchód-zachód, a także z pewną dozą niepewności, 
od południa. Epicentrum osady pozostało jednak niezbadane – należałoby je umieścić poza północ-
nym skrajem wykopu. W obiektach wystąpiły dość liczne fragmenty naczyń (m.in. esowate formy 
o ornamencie falistym), fragment żarna, rozcieracze kamienne do żaren, gładzik kościany, fragment 
osełki kamiennej oraz kilka przedmiotów metalowych, m.in.: nóż, ostrze i 2 ćwieki żelazne. Luźno, 
poza obiektami znaleziona moneta miedziana, prawdopodobnie z czasów panowania Jagiełły, wska-
zywałaby na zasiedlenie terytorium także w czasach późnego średniowiecza.

Ślady osadnictwa nowożytnego zanotowano w postaci niewielkiej ilości ułamków naczyń w za-
chodniej, a także w północo-wschodniej części wykopu. Wystąpiły tu też nikłe ślady kilku nieokre-
ślonych obiektów naziemnych, zapewne o funkcjach gospodarczych. 

Materiały przechowywane są w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ w Poznaniu.
W przyjętych założeniach badania o charakterze ratowniczym zakończono. 

WIERZCHOSŁAWICE, st. 16, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 103-65/54
osada wczesnośredniowieczna•	

Nadzór otworu wiertniczego Borowniki 1, przeprowadzony w terminie od 27 sierpnia do 7 wrze-
śnia przez Agnieszkę Kukułkę (autorka sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Finansowa-
ne przez Poszukiwania Nafty i Gazu Spółka z o.o. w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 50 arów.

W trakcie nadzoru natrafiono na obiekty – dwa owalne, ciemne przebarwienia zarejestrowane 
zostały podczas wybierania ziemi spychaczem pod tzw. dół urobkowy na głębokości około 60 cm. 
Jamy orientowane były w kierunku wschód-zachód (jama 1) i północny wschód – południowy za-
chód (jama 2). Wypełnisko obiektów było jednorodne, bez warstw, i stanowiła je brunatno-ciemno-
popielata spiaszczona ziemia z kawałkami polepy, węglami drzewnymi i dość licznymi spiekami 
(żużlami żelazistymi). W jamach wystąpił materiał ceramiczny. Fragmenty zdobione były ornamen-
tem w postaci zwielokrotnionych linii falistych, rzędami dołeczków odciskanych stempelkiem, linii 
poziomych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Badania nie będą kontynuowane.

Wierzchuca Nagórna, st. 3, gm. Drohiczyn, woj. podlaskie, AZP 51-81 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich
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WILKOWICE, st. 8, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/123
osada/obozowisko z młodszej epoki kamienia: kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor •	
kulistych
ślady osadnictwa z przełomu młodszej epoki kamienia i epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej – epoka brązu – okres halsztacki•	
osada i cmentarzysko kultury przeworskiej – wczesny i późny okres wpływów rzymskich•	

Badania prowadził dr Leszek Żygadło pod merytoryczną opieką prof. dr. hab. Bogusława Gedigi 
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław). Pracami w terenie kierował mgr Krzysztof 
Nowaczyk. Ponadto w pracach uczestniczyli: mgr mgr Tomasz Gralak, Katarzyna Kopeć, Lubomiła 
Nowaczyk, Wioletta Nowaczyk, Artur Stanisławski oraz Eryk Wodejko. Prace sfinansowała Agencja 
Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Stanowisko jest zlokalizowane na Równinie Wrocławskiej, w obrębie wysoczyzny morenowej 
zbudowanej ze zwałowych piasków i żwirów z licznymi głazami dowodzącymi lodowcowej genezy 
tego utworu. Zachodnie i północne krawędzie wykopów dochodziły do dna doliny Żurawki, która 
w omawianym miejscu tworzy zakole o dużym promieniu. Przyległa do cieku od wschodu wyso-
czyzna występuje na wysokości 135,0 – 137,6 m n.p.m. Celem ratowniczych prac wykopaliskowych 
było przebadanie i zwolnienie odcinka terenu znajdującego się w pasie inwestycyjnym budowanej 
autostrady A4 pomiędzy kilometrami 164+330 – 164+760. Prace badawcze prowadzone po obydwu 
stronach wspomnianej drogi objęły stanowiska znane z badań AZP: Wilkowice 8 leżące na północ od 
istniejącego pasa drogowego oraz Stary Ślęszów 16 na południe od niego. W trakcie prowadzonych 
badań wykopaliskowych okazało się, że były to relikty jednego wielokulturowego kompleksu osad-
niczego o powierzchni około 10 ha.

Prace na stanowisku prowadzone były w kilku etapach na przestrzeni całego roku 1999. W okre-
sie od 2 marca do 13 czerwca odsłonięto część stanowiska leżącą na północnym pasie budowanej 
autostrady (wykop I). Prace badawcze po południowej stronie autostrady (wykop II) rozpoczęto 20 
października i prowadzono je aż do 21 grudnia, kiedy zostały przerwane ze względu na trudne wa-
runki pogodowe.

Dotychczasowe prace wykopaliskowe na stanowisku Wilkowice 8 objęły łącznie areał o po-
wierzchni 240,47 ara, na którym zadokumentowano i wyeksplorowano 225 obiektów o różnej chro-
nologii.

Wśród nawarstwień wspomnianego stanowiska odkryto 12 jam będących pozostałościami osad-
nictwa z młodszej epoki kamienia oraz z przełomu epoki kamienia i brązu. Pięć z nich powiązano 
z kulturą amfor kulistych, jedną z kulturą pucharów lejkowatych, trzy wydatowano ogólnie na okres 
przełomu neolitu i epoki brązu, natomiast dwie ogólnie na młodszą epokę kamienia. W ich wypełni-
skach i pozostałościach warstwy kulturowej znaleziono 124 fragmenty ceramiki, jedno prawie całe 
naczynie (puchar lejkowaty), dwa przęśliki gliniane i fragment kamienia żarnowego. W tym całym 
zbiorze zabytków ruchomych około 75% fragmentów ceramiki naczyniowej i 1 przęślik można łą-
czyć z kulturą amfor kulistych, około 15% z kulturą pucharów lejkowatych, a około 10% ułamków 
ceramiki, 1 przęślik oraz fragment kamienia żarnowego można ogólnie datować na neolit lub prze-
łom neolitu i epoki brązu. 

Z osadnictwem ludności kultury łużyckiej zostało powiązanych 8 obiektów oraz 173 fragmenty 
ceramiki datowanej ogólnie na epokę brązu i wczesną epokę żelaza. 

Relikty osadnictwa ludności kultury przeworskiej reprezentowane były przez osadę, na której 
odkryto 30 obiektów (m.in. 4 studnie oraz 3 dymarki), datowanych głównie na wczesny okres wpły-
wów rzymskich. Drugim obiektem było cmentarzysko, w obrębie którego wystąpiło 6 pochówków 
ciałopalnych z późnego okresu wpływów rzymskich, wyposażonych w naczynia, zapinki: 1 srebrną 
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w złym stanie zachowania, 2 z brązu z wysoką pochewką VII grupy O. Almgrena oraz 2 groty broni 
drzewcowej wykonane z żelaza, reprezentujące typ V wg P. Kaczanowskiego. 

Najmłodszą fazę zasiedlenia stanowiska 8 w Wilkowicach wyznaczają 53 obiekty pochodzące 
z młodszego podokresu wczesnego średniowiecza (2. poł. X – XIII w.) oraz 6 datowanych ogólnie 
na późne średniowiecze. W ich wypełniskach, poza ułamkami ceramiki, znaleziono: osełkę z łup-
ku kwarcytowo-serycytowego, krążek ceramiczny, ostrogę typu IIa2-3P wg K. Wachowskiego, 2 
sprzączki oraz fragmenty innych przedmiotów o nieokreślonej funkcji wykonanych z żelaza. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we 
Wrocławiu i są w trakcie opracowania.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 96-99”, s. 215-237, „Archeologicznych Zeszy-
tach Autostradowych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN”, z. 5.

Prace wykopaliskowe na stanowisku będą kontynuowane.

Wojkowice, st. 15, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/134 – patrz: neolit

WOJKOWICE, st. 26, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/94 
osada z 2. poł. X – XIII w.•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Badania prowadził mgr Krzysztof Nowaczyk pod merytorycznym kierunkiem prof. dr. hab. Bo-
gusława Gedigi (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław). Prace sfinansowała Agen-
cja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Łącznie przebadano powierzchnię 51 arów.

Stanowisko 26 w Wojkowicach zlokalizowane jest w odległości 0,5 km na północny wschód od 
zabudowań miejscowości o tej samej nazwie oraz około 1,2 km na zachód od wsi Zórawina. Leży 
na wysoczyźnie morenowej o maksymalnej wysokości około 133 m n.p.m., wykształconej w postaci 
piasków i żwirów zwałowych, z pojedynczymi głazami, której stok opada łagodnie w kierunku rzeki 
Żalinki.

Stanowisko zostało odkryte 16 czerwca 1999 roku podczas nadzoru archeologicznego prowa-
dzonego przez mgr. Edwarda Drużyłowskiego przy usuwaniu warstwy ornej z budowanego pasa 
drogowego autostrady A4.

W wyniku przeprowadzonych w drugiej połowie czerwca badań ratowniczych odkryto studnię 
z okresu wczesnego średniowiecza oraz 2 obiekty o bliżej nieokreślonej funkcji, których chronologię 
ustalono na okres nowożytny. W jamie studziennej oprócz całych naczyń i innych fragmentów cera-
miki datowanych na 2. poł. X – poł. XIII w. oraz kości zwierzęcych, wystąpił wykonany z brązowego 
drutu kabłączek skroniowy typu III wg K. Musianowicz. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we 
Wrocławiu.

Prace wykopaliskowe na stanowisku będą kontynuowane.

WOŁODŹ, st. 1, gm. Nozdrzec, woj. podkarpackie, AZP 109-78/55
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
osada grupy tarnobrzeskiej•	
osada z okresu rzymskiego•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 19 lipca do 13 sierpnia 
przez dr hab. Sylwestra Czopka (Instytut Archeologii WSP w Rzeszowie). Finansowane przez Insty-
tut Archeologii WSP w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 300 m².
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Odkryto 91 obiektów, z których większość to niewielkie, najczęściej owalne lub okrągłe jamy 
o małej miąższości, często bez materiału zabytkowego oraz dołki posłupowe. Zabytki kamienne wy-
konane głównie z margla dynowskiego i radiolarytu wystąpiły przede wszystkim w warstwie kultu-
rowej. Podobny charakter miały obiekty grupy tarnobrzeskiej. Dostarczyły one interesującego mate-
riału ceramicznego oraz pojedynczych wytworów kamiennych i krzemiennych. Z okresem rzymskim 
można wiązać obiekt prawdopodobnie o charakterze mieszkalnym z materiałem ceramicznym (jedno 
naczynie zachowane w całości). Największa ilość materiału zabytkowego wiąże się z okresem wcze-
snego średniowiecza. Możemy tu wyróżnić dwa horyzonty chronologiczne przypadające na okres 
plemienny (VIII-X w.) i czasy późniejsze (XI-XIII w.). Odkryte obiekty wyróżniają się wielkością 
i miąższością. Często występowały w układach stratygraficznych z innymi obiektami. Poza mate-
riałem ceramicznym odkryto również fragmenty bransolet i paciorków szklanych, przęśliki, wyroby 
metalowe (noże, gwoździe, klucz).

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

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

WÓJCICE, st. 33, gm. Otmuchów, woj. opolskie, AZP 94-30/53
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone przez Mariusza Krawczyka (autor spra-
wozdania, Muzeum w Nysie). Finansowane przez WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 159 m².

W momencie odkrycia stwierdzono, że na powierzchni rozległego stanowiska rozciągniętego 
wzdłuż terasy Nysy Kłodzkiej (obecnie brzeg Jeziora Nyskiego) zalega duża ilość ceramiki i wi-
doczne są zaciemnienia z rozorywanych obiektów. Stanowisko zostało wówczas sklasyfikowane jako 
osada kultury przeworskiej z fazy C2-C3 oraz wczesnośredniowieczny punkt osadniczy.

W ramach 5 wykopów na stanowisku odsłonięto 16 obiektów, z których 9 uznać można za relik-
ty obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Ponadto w większości wykopów stwierdzono istnienie 
warstwy kulturowej. Wszystkie obiekty datowane są na okres wczesnego średniowiecza. W ramach 
tego okresu można dokonać chronologicznego rozwarstwienia. Najstarszy horyzont osadniczy re-
prezentują 3 obiekty z ceramiką typu praskiego, datowaną na VII w., a więc związaną z najstarszą 
fazą osadnictwa słowiańskiego na Śląsku. W pozostałych obiektach występuje ceramika datowana na 
VIII-IX w., a w warstwie kulturowej także ceramika z X w.

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród materiałów z badań powierzchniowych dominowała ceramika 
kultury przeworskiej. W wyniku badań wykopaliskowych uzyskano natomiast niewiele materiałów 
związanych z tą kulturą, występujących zresztą tylko w warstwie ornej. Świadczy to o zniszczeniu 
obiektów z fazy C2-C3, przynajmniej w tych rejonach stanowiska, gdzie założono wykopy archeolo-
giczne.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Nysie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Wyszyna, st. 11, gm. Władysławów, woj. wielkopolskie, AZP 58-41/4 (numer na autostradzie A2-
390) – patrz: wczesna epoka żelaza
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Zabrzezie, st. 5, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, AZP 77-48/59 – patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich

ZAWICHOST, st. 2 (kościoły NMP i św. Maurycego), gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 87-
75/35

Kościół pw. św. Maurycego (XII w.), cmentarz przykościelny (XII-XVI w.)•	
Ratownicze badania prowadzone przez prof. Stanisława Tabaczyńskiego. Finansował Instytut Ar-

cheologii i Etnologii PAN w Warszawie i WKZ w Kielcach. Czwarty (łącznie z badaniami sondażo-
wymi) sezon. Badaniami objęto powierzchnię około 14 m2.

Celem badań było pełne rozpoznanie i zadokumentowanie reliktów kościoła pw. św. Maurycego 
i towarzyszącej mu partii cmentarza przykościelnego.

Badania wykazały, że w nawarstwieniach ziemnych stanowiących dziś wschodnią krawędź skar-
py wiślanej zachowało się około ¼ fundamentów pierwotnego założenia wzniesionego w kamieniu 
kościoła św. Maurycego, zbudowanego na planie tetrakonchosu. Badania wskazują na dwie fazy jego 
budowy. Na cmentarzu przykościelnym zadokumentowano 108 grobów (łącznie w latach 1996-1999 
– 328 grobów), należących do 2 faz: współczesnej funkcjonowaniu tetrakonchosu i młodszej, zwią-
zanej z czasami po jego rozbiórce i nowym, drewnianym kościołem. 

Materiały z dokumentacją przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w War-
szawie.

Badania zakończono.

Zrębice, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41 – patrz: paleolit

Żukczyn, st. 15, gm. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, AZP 14-43/4 – patrz: wczesna epoka żelaza
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PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE

Będzin – Góra Zamkowa, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 97-48/14 – patrz: wczesne średniowiecze

Białogard, st. 83, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 18-19/67 – patrz: nowożytność

BIELSKO-BIAŁA, st. 32, gm. loco, woj. śląskie, AZP 107-48/17
relikty systemu obronnego (wewnętrzny mur obronny, domniemana baszta z XIV – pocz. •	
XVI w.)
relikty zabudowy nowożytnej•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w październiku i listopadzie przez 
dr. Sławomira Dryję (autor sprawozdania, KONSUS s.c. Pracownia Dokumentacyjno-Badawcza). 
Finansowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 2,5 ara.

Tegoroczne badania skoncentrowały się w rejonie domniemanej baszty, której relikty częściowo 
uchwycono w roku ubiegłym. Badania wskazały, iż budowlę tę wzniesiono od razu jako w jej pełnym 
obrysie. Powstała po częściowym wyburzeniu muru wewnętrznego, którego przecięte zakończenie 
wbudowano w zachodni mur baszty.

Cennym odkryciem jest zarejestrowanie śladów szerokiej, przejezdnej bramy, założonej w ścia-
nie wschodniej (przewężenie części „progowej” do 50 cm). Podobna musiała się znajdować w ścianie 
południowej. Postawiono następujące hipotezy:
a) budowla powstała jako dzieło obronne, przesklepienie nastąpiło jeszcze w trakcie jej funkcjono-
wania (najpóźniej w końcu XVII, początkach XVIII w.), co wiązać się musiało z zablendowaniem 
otworu przejazdowego (w miejscu tym funkcjonować mogła nadal furta).
b) budowla powstała jako dzieło obronne, na resztkach baszty powstał budynek o nowej funkcji, 
z którym związane jest przesklepienie. Musiało to nastąpić jeszcze w XVIII wieku.
c) budowla wzniesiona stosunkowo późno, jako dzieło o nieznanej funkcji, w miejscu likwidowa-
nego muru obronnego, w okresie intensywnej zabudowy tzw. międzymurza, a więc około połowy 
XVIII wieku.

Fakty przemawiają za przyjęciem rozwiązań a) lub b), mamy więc najpewniej do czynienia z dzie-
łem obronnym, określonym jako „wieża bramna”.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w WOSOZ w Bielsku-Białej.
Planowana jest kontynuacja badań.

BIERUŃ STARY, gm. loco, woj. śląskie
osada-siedlisko wójta Bierunia (XIV-XV w.)•	

Weryfikacyjno-sandażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w miesiącach wrzesień-paź-
dziernik przez Janusza Pietrzaka (autor sprawozdania) i Marcina Lewandowskiego (Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Fundację 
Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 10 m².

Badania objęły obiekt ziemny wznoszący się w południowo-zachodniej części zwartej zabudowy 
Bierunia Starego. Nosi on miejscową nazwę Kopiec i w literaturze uchodzi za tzw. grodzisko stoż-
kowate. Ma około 5,5 m wysokości, zaś u podstawy około 34 m średnicy, a jego wydłużone, owalne 
plateau mierzy około 10 x 15 m. Na kulminacji wznosi się XVII-wieczna niewielka, murowana ka-
pliczka.
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W trakcie prac wykonano jeden wykop archeologiczny oraz ciąg odwiertów ręcznym świdrem 
geologicznym. W ich wyniku stwierdzono, iż obiekt powstał przez podsypanie o około 3 m natu-
ralnego wyniesienia terenowego, usytuowanego na skraju wysoczyzny nad doliną rzeki Mlecznej, 
u zbiegu tej ostatniej z Potokiem Stawowym. Nasyp zawiera wyłącznie nowożytny materiał zabytko-
wy i mógł być wzniesiony najwcześniej w XVI wieku, a jego ostateczne uformowanie wiązać można 
z budową murowanej kapliczki bądź z pracami porządkowymi prowadzonymi w XIX wieku. Tym 
samym nie może być on utożsamiany z reliktami późnośredniowiecznej pańskiej siedziby obronnej. 
Niemniej teren, na jakim wzniesiono nowożytny nasyp, był w 2. połowie XIV i w XV wieku niezbyt 
intensywnie użytkowany osadniczo (źródła pisane pozwalają łączyć go z kolejnymi wójtami miasta 
Bierunia; lokacja około 1387 r.).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Bieruń Stary, gm. loco, woj. śląskie – patrz: nowożytność

BIERZWNIK, st. 25 i 26, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 39-16/130 i 131
osadnictwo mezolityczne•	
osada z okresu wpływów rzymskich•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
opactwo pocysterskie XIII-XVI w.•	

Badania prowadziła dr Barbara Stolpiak przy współpracy mgr mgr Teresy Świercz i Iwony Het-
maniak-Malickiej (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finan-
sowane przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Urząd Gminy Bierzwnik 
i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Miłośników Bierzwnika. Ósmy sezon badań. 

Stanowisko zajmuje wyniesienie zlokalizowane po wschodniej stronie Jeziora Kuchta, na północ-
nym skraju miejscowości Bierzwnik. Kościół w swej zachowanej postaci posadowiono w najwyższej 
części wzgórza, zabudowania klasztorne na łagodnie opadającym stoku południowym i wschodnim, 
natomiast budynki gospodarcze na obniżeniu południowym i w części zachodniej.

Badania rozpoczęto w roku 1992, a ich dotychczasowe rezultaty umożliwiły pełną rekonstrukcję 
planu założenia klasztornego, łącznie z odtworzeniem istotnych elementów wystroju architektonicz-
nego. Odtworzono też zabudowę tego terenu z fazą budowy kościoła i klasztoru (m.in. piece do 
wypału ceramiki budowlanej).

W roku 1999 prace koncentrowały się w części gospodarczej opactwa, tj. po stronie południo-
wej i zachodniej wzgórza klasztornego. Kontynuowano eksplorację ob. 40 – rozpoznanego w la-
tach poprzednich jako pozostałości kuźni klasztornej – rejestrując poniżej tego obiektu półziemiankę 
o konstrukcji drewnianych ścian umocowanych i izolowanych gliną. Obiekt ten (ob. 74) był praw-
dopodobnie użytkowany przez dłuższy czas, na co wskazuje miąższość wypełniska (do około 30 
cm) i dwukrotne położenie warstwy polepy. Ustalenia te są istotne także dla odtworzenia zasiedlenia 
wzgórza w okresie przedcysterskim.

W części południowo-zachodniej stanowiska odsłonięto (wykop LXXXI, ar 163) odcinek funda-
mentu zbudowany z głazów narzutowych o spoinach uzupełnionych fragmentami cegieł, z licznymi 
śladami przemurowań. W środkowej części układ głazów tworzy łuk przesklepienny – pierwotnie 
otwór (przepust), który następnie zamurowano, wmontowując w dolnej partii przepust z trzech du-
żych płaskich głazów.
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Analiza odsłoniętego odcinka wskazuje na wtórne wykorzystanie fundamentu po wcześniejszym 
średniowiecznym obiekcie, prawdopodobnie związanym z młynem.

Innym zagadnieniem podjętym w 1999 roku było ustalenie poziomu użytkowania terenu nad 
brzegiem jeziora w okresie funkcjonowania klasztoru. W układzie stratygraficznym odsłoniętym 
w profilu południowym wykopu LXXXII zaobserwowano naprzemiennie układające się warstwy 
zalewowe drobnoziarnistych żwirów, piasków i iłów oraz warstwy spalenizny wskazujące na okre-
sowe podnoszenie się i opadanie poziomu wody oraz przesuwanie linii brzegowej. W profilu tym 
odsłonięto także pal drewniany (ob. 81) zachowany do wysokości około 60 cm, w odległości 75 cm 
na wschód od niego pozostałość rozłożonych ścianek oraz wkop po kolejnym palu, a w odległości 1,3 
m na zachód od ob. 81 podobne relikty pala wbitego w torfową warstwę pierwotnego dna.

Niezależnie od prac związanych z reliktami opactwa cysterskiego kontynuowano eksplorację osa-
dy metalurgii żelaza z okresu wpływów rzymskich, rejestrując kolejne 3 paleniska z dociosywanych 
kamieni otoczakowych z pozostałościami żużli żelaznych oraz fragmentami ceramiki.

Planowana jest kontynuacja badań.

Chełm, st. 143, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 80-90/7 – patrz: wczesne średniowiecze

CHOJNICE, st. 1, gm. loco, woj. pomorskie
relikty osadnictwa późnośredniowiecznego•	

Ratownicze badania sondażowe, prowadzone przez dr. Krzysztofa Walentę. Finansowane przez 
Uniwersytet Łódzki. Wykop o powierzchni 8 m².

Znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki i przedmioty metalowe.

CZCHÓW, st. 1, gm. loco, woj. małopolskie, AZP107-63/1
ruiny zamku średniowiecznego•	

Ratownicze badania, przeprowadzone w terminie od 12 sierpnia do 4 października przez mgr. 
Andrzeja Szpunara (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Finansowane przez WKZ 
w Krakowie. Siódmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2,5 ara.

Kontynuowano odsłanianie murów obwodowych zamku od strony zachodniej w rejonie wie-
ży. Odsłonięto pełny zarys budowli bramnej. Budowla ma kształt zbliżony do prostokąta, wspar-
tego na dwóch przyporach. Wyróżniono III fazy rozwoju tej budowli, jednocześnie odkryty został 
podjazd na zamek wzdłuż muru zachodniego. Następnie odsłonięto 15 m muru obwodowego od 
strony zachodniej. Mur ten, jak również fragmenty ścian bramy zostały zrekonstruowane. Po prze-
badaniu zachodniego stoku wzgórza z budowlą bramy zrekonstruowano cały zarys murów zam-
kowych. Na jej podstawie powstał projekt odtworzenia przyziemia zamku w charakterze trwałej  
ruiny.

W trakcie eksploracji warstw we wnętrzu bramy wydobyto dużą serię zabytków metalowych, 
w tym 2 topory żelazne, groty kuszy, części rzędu końskiego itp. Zrekonstruowano kilkanaście na-
czyń glinianych z różnych faz rozwoju zamku.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicz-

nego”, t. XX, s. 371-382.
Badania będą kontynuowane.

DZIERZGOŃ, st. 1, gm. loco, woj. pomorskie
zamek krzyżacki•	
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Ratownicze badania archeologiczne prowadził dr Antoni J. Pawłowski (Muzeum w Kwidzynie). 
Finansował Urząd Miasta i Gminy w Dzierzgoniu.

Częściowo rozpoznano przebieg fortyfikacji założenia zamkowego z wjazdem na zamek, nadzo-
rowano zabezpieczenie odkrytych reliktów architektonicznych.

ELBLĄG, Stare Miasto, st. 32, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
miasto (XIII-XX w.)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez Grażynę Nawrolską 
(autorka sprawozdania, Pracownia Konserwacji Zabytków, BHZ Sp. z o.o. Pracownia Archeologii 
Miast przy Muzeum w Elblągu). Finansowane przez Urząd Miasta w Elblągu. Dwudziesty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 405 m².

Pod posadzkami dwóch budynków XX-wiecznych, oznaczonych numerami 1 i 2, odsłonięto re-
likty 4 średniowiecznych budynków murowanych, które zajmowały całe powierzchnie działek i nie 
posiadały podwórek. Zachowała się linia frontowa zabudowy od strony ulicy, ścianki działowe, 
i w dwóch miejscach ściany zewnętrzne przedproży. Wewnątrz budynków przetrwały ceglane pale-
niska. Wcześniejsza zabudowa drewniana uległa w znacznym stopniu zniszczeniu – zachowała się 
fragmentarycznie w trzech miejscach (fragmenty uliczki, podłogi i kanału).

Ul. Rzeźnicka 5 – niewielkie podwórko tej kamienicy zajęte było w połowie przez ceglany piec 
i murowaną latrynę. Pomiędzy rzędnymi 3,90 – 2,00/1,90 m n.p.m. zalegały warstwy budowlane 
i niwelacyjne, stąd zabudowa drewniana zachowała się w niewielkim stopniu (fragmenty budynków 
drewnianych i fragment uliczki).

Ul. Wigilijna 33 – na podwórku o średniej wielkości zachowało się 6 poziomów zabudowy drew-
nianej (fragmenty domów o konstrukcji ramowo-słupowej, uliczki), duża drewniana średniowieczna 
latryna i XX-wieczny obiekt ceglano-kamienny, pełniący prawdopodobnie rolę śmietnika. Mimo że 
na planach na podwórku zaznaczona jest oficyna, w trakcie badań nie odkryto jej śladów.

Materiał archeologiczny to przede wszystkim ceramika, wyroby szklane, drewniane, metalowe, 
kości zwierzęce; do ciekawszych znalezisk należy muszla pielgrzymia z Santiago de Compostella, 
cynowy dzban norymberski, szklany XVI-wieczny puchar.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologii Miast – Elbląg.
Badania będą kontynuowane.

Gdańsk, st. 106, ul. Służebna, gm. loco, woj. pomorskie, A2P 12-44/223 – patrz: nowożytność

GŁOGÓW-Stare Miasto, kw. A-13, A-14, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 68-19, 68-20
miasto (XIII-XX w.)•	

Badania archeologiczno-architektoniczne finansowane przez Przedsiębiorstwo Robót i Usług Bu-
dowlanych „BUDOPROJEKT” w Głogowie obejmowały południową część kwartału A-13 oraz po-
łudniowo-wschodnią kwartału A-14. Badaniami w terenie trwającymi na kwartale A-14 od 12 sierp-
nia do 16 września z ramienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie kierował mgr 
Aleksander Dobrowolski, a konsultacji naukowych udzielił prof. Jerzy Lodowski.

Gniezno, st. 12, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/- – patrz: wczesne średniowiecze

Gniezno, st. 14, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/- – patrz: wczesne średniowiecze
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GŁUCHOŁAZY, gm. loco, woj. opolskie
miasto•	

Ratownicze badania wykopaliskowe u zbiegu ulic Warszawskiej i Basztowej przeprowadzili 
w dniach od 18 do 20 października pracownicy Muzeum w Nysie – mgr Wacław Romiński i Mariusz 
Krawczyk.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 325-328.

Głuponie, st. 6, pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, AZP 53-22/6 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

GORAJ, st. 8, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 88-82/3
osada późnośredniowieczna (XIV-XV w.)•	
osada z okresu nowożytnego (XIX-XX w.)•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (d. Regionalny Ośrodek Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie, ob. Oddział Terenowy NID w Lublinie) miały charakter 
nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych związanych z budową budynku mieszkalnego, 
a następnie badań interwencyjnych po odsłonięciu obiektów ziemnych i zabytków ruchomych. Bada-
nia archeologiczne realizowane były w obszarze historycznej zabudowy osady Goraj (dawne miasto), 
przy ul. Targowej i finansowane przez inwestora prywatnego. 

Łącznie przebadano powierzchnię około 1 ara i odnotowano obecność 2 obiektów ziemnych. 
Najciekawszym odkryciem okazała się jama zasobowa – piwniczka (ob. nr 1), w której zarejestrowa-
no fragmenty spróchniałego drewna oraz kilka fragmentów ceramiki pochodzącej z dwóch naczyń 
(garnka i misy) datowanych na okres średniowiecza (XIV-XV w.). Drugim odsłoniętym obiektem 
była prostokątna jama gospodarcza, w której odnaleziono drobne fragmenty ceramiki z okresu nowo-
żytnego (XIX-XX w.) oraz fragmenty zgniłego drewna po zniszczonych konstrukcjach.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. 

IŁAWA, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XV w.) •	
cmentarz (XVIII w.)•	

Nadzory archeologiczne przy rozbudowie pawilonu gastronomicznego, przeprowadzone w ter-
minie od 18 grudnia 1998 r. do 22 stycznia 1999 r. przez mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawoz-
dania, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Nadzo-
rowano powierzchnię około 65 m².

Prace w obrębie wykopu 7 prowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie nadzorowano wykop 
od strony północnej istniejącego pawilonu. Wykonano tu dwa płytkie wąskoprzestrzenne wykopy 
o długości 5,6 i 6 m. Ich głębokość nie przekroczyła 1 m. Pozostałe dwa boki dobudowywanej części 
pawilonu stanowią istniejące już ściany tego budynku. Ponieważ dostawiany fragment nie ma pod-
piwniczenia, głębokość wykopów była bardzo niewielka i praktycznie wykonano je w XX-wiecznych 
nawarstwieniach zasypiskowych. Ze względu na niewielką głębokość wykopów nie wystąpiły tu na-
warstwienia starsze, ani nawet pojedyncze fragmenty kości ludzkich, które wskazywałyby na fakt, iż 
w miejscu tym znajdował się cmentarz. Materiał zabytkowy nie wystąpił.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wykopu wykonanego od strony połu-
dniowej istniejącego pawilonu. Wytyczono wykop o wymiarach 7,9 x 10 x 5,5 m. Jako że w miejscu 
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tym zaprojektowano niewielką piwniczkę do przechowywania beczek z napojami, wykop wykonano 
do głębokości ca 2 m. Ze względu na liczne elementy uzbrojenia terenu w tym miejscu oraz biegnącą 
nitkę kanalizacji, znajdujące się w tym rejonie nawarstwienia stratygraficzne uległy niemal całkowi-
temu zniszczeniu i przemieszaniu. W stropie wykopu wystąpiły warstwy zasypowe w postaci szarej 
piaszczystej ziemi z nielicznym gruzem. Warstwa ta zalegała do głębokości 0,7 m. Od 0,7 do 0,9 m 
wystąpiła warstwa gruzu z zaprawą, a od 0,9 do 1,4-1,5 m szara, silnie spłaszczona ziemia będąca 
pierwotnym poziomem użytkowym na terenie cmentarza. W spągu wykopu wystąpiły żółte piaski 
przemieszane z żółtą i jasnobrunatną gliną, będące częściowo nawarstwieniami calcowymi. W war-
stwach tych zalegają prawdopodobnie pochówki w układzie anatomicznym. Podkreślić należy, iż na 
głębokości, do której wykonano omawiany wykop, nie wystąpiły pochówki w układzie anatomicz-
nym. Zalegały tu natomiast kości ludzkie w układzie bezładnym. Sytuacja taka powstała na skutek 
prowadzonych wcześniej w tym rejonie prac ziemnych, które musiały częściowo zniszczyć kilka 
pochówków szkieletowych. Materiał zabytkowy nie wystąpił. 

Przeprowadzone nadzory potwierdziły, iż na terenie dzisiejszego parku istniał cmentarz szkie-
letowy, który funkcjonował od początków powstania miasta, to jest od późnego średniowiecza, aż 
do czasów nowożytnych (nawet do początku XVIII w.). Pochówki zalegają zapewne na głębokości 
przekraczającej 2 m od obecnej powierzchni terenu. Niestety w obrębie nadzorowanego wykopu nie 
udało się uchwycić ani jednego wkopu grobowego. Wykonane nadzory potwierdziły też sytuację, 
która została zarejestrowana zarówno w obrębie wykopu 5, jak też wykopu 6, czyli fakt zalegania 
pochówków na stosunkowo dużej głębokości. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku dwóch po-
przednich wykopów, tak i tutaj materiał zabytkowy praktycznie nie wstąpił. Niemniej należy w dal-
szym ciągu ściśle nadzorować wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie nieistniejącego już 
cmentarza, nawet te o niewielkiej głębokości.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

IŁAWA, st. I, wyk. 8, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
osada średniowieczna – XV w. •	
miasto nowożytne XIX-XX w. •	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały w związku z planowaną w tym 
miejscu budową kamienicy mieszkalno-użytkowej. Finansowane one były przez Iławskie Przedsię-
biorstwo Budowlane „IPB”. Prace wykopaliskowe wykonane zostały w terminie od 6 lipca do 30 
sierpnia i kierowali nimi Zbigniew Kobyliński i Dariusz Krasnodębski (autor sprawozdania) z Insty-
tutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Powierzchnia przebadanego obszaru wynosiła około 
700 m2. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko znajduje się na terenie działki 177 przy ul. Niepodległości 2, położonej w centrum 
współczesnego miasta, u zbiegu ulic Niepodległości i Kazimierza Jagiellończyka. 

Jak wynika z planów miejskich, sporządzonych na początku XIX wieku, rejon badań stanowił 
granicę średniowiecznego przedmieścia, otoczonego wałem ziemnym (Kleine Erdwallung), znajdu-
jącym się w rejonie dzisiejszej ulicy Jagiellończyka. Pod koniec XIX lub na początku XX wieku 
działka ta została zabudowana i do roku 1945 znajdowały się w tym miejscu dwie piętrowe kamienice 
mieszkalne z użytkowym parterem. W wyniku działań wojennych i późniejszego niszczenia świa-
dectw niemieckiej kultury na terenach dawnych Prus Wschodnich, budynki zostały spalone i zrów-
nane z ziemią. Na początku lat 60-tych wybudowano tu parterowy pawilon, mieszczący restaurację 
„Marago”. W czasie prac wykopaliskowych natrafiono na doskonale zachowane kamienno-ceglane 
piwnice, w których zalegała warstwa gruzu z olbrzymią ilością różnego rodzaju przedmiotów użyt-
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kowych przemieszonych po spaleniu budynku i zawaleniu się stropów, z wyższych kondygnacji. 
Pozwoliło to na odtworzenie funkcji poszczególnych pomieszczeń znajdujących się zarówno na po-
ziomie piwnicy, jak i na wyższych kondygnacjach. Dzięki zastosowaniu metod archeologicznych, 
udało się szczegółowo odtworzyć kolejne etapy powstawania budynku, jego przebudowy, a następnie 
zniszczenie i przemienienie w stanowisko archeologiczne. Równolegle do prac wykopaliskowych 
przeprowadzona została kwerenda archiwalna, w czasie której pozyskano źródła ikonograficzne, 
przedstawiające budynki przed ich zburzeniem oraz uzyskano informację o właścicielach i użytkow-
nikach poszczególnych pomieszczeń.

 W miejscach nie zniszczonych przez fundamenty kamienicy, natrafiono na pozostałości średnio-
wiecznej warstwy kulturowej oraz pochodzące z tego okresu doły posypowe. Łącznie znaleziono 
około 6 tys. fragmentów ceramiki datowanej od XIII do XVIII w. 

Zabytki i dokumentacja przechowywane są w Urzędzie Konserwatora Wojewódzkiego i Muzeum 
Okręgowym w Olsztynie. 

Średniowieczne materiały zabytkowe opublikowane zostały w Warmińsko-Mazurskim Biulety-
nie Konserwatorskim R. I, 1999 r. Przygotowana do druku w Roczniku Olsztyńskim jest monografia 
części nowożytnej. 

Badania nie będą kontynuowane.

INOWROCŁAW, st. 3 – kościół pw. św. Mikołaja, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 44-
40

Badania prowadzili prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa i mgr Wojciech Miłek (Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez parafię rzymskokatolicką 
pw. św. Mikołaja.

Badania miały charakter ratowniczy i prowadzone były w związku z montażem instalacji systemu 
ogrzewczego w kościele. Podzielono je na dwa etapy. W pierwszym prowadzono obserwację badaw-
czą przy wykonywaniu odwiertów geotechnicznych na skwerze położonym po zachodniej stronie ko-
ścioła. W okresie średniowiecza obszar ten stanowił część forteczną, południowo-zachodni narożnik 
obwarowań miejskich. W drugim etapie przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne we-
wnątrz kościoła w kruchcie, przy filarze empory organowej, w miejscu projektowanej maszynowni.

Na podstawie przeprowadzonych badań udało się poczynić wiele istotnych obserwacji na temat 
stratygrafii terenu przyległego do świątyni. W oparciu o analizę 64 odwiertów geologicznych okre-
ślono kierunek przebiegu, szerokość oraz przekrój systemu dwóch fos biegnących do siebie równole-
gle, zlokalizowanych przy murach obronnych miasta.

W wykopie otwartym we wnętrzu kościoła zarejestrowano warstwę cmentarną użytkowaną 
w okresie od 1. połowy XV do XVI wieku włącznie. Odkryte szkielety ludzkie ułożone były na 
wznak, na linii południowy zachód – północny wschód, z głowami skierowanymi na południowy 
zachód, bez wyposażenia, z licznymi śladami uderzeń. W wykopie odsłonięto również fundament 
filara ściany zachodniej oraz filara empory organowej, określając ich technikę budowy i głębokość 
posadowienia.

Badania będą kontynuowane.

JAWORZE, st. 12, gm. loco, woj. śląskie, AZP 108-47/14
osada kultury łużyckiej•	
grodek stożkowaty (XIV•	 -XV w.)

Badania prowadzili mgr mgr Bożena i Bogusław Chorąży (Muzeum Okręgowe w Bielsku-Bia-
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łej). Finansowało Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej oraz Urząd Gminy w Jaworzu. Pierwszy 
sezon badań. 

Stanowisko zlokalizowane jest na wybitnym cyplu terenowym usytuowanym w widłach dwóch 
potoków bez nazwy. Celem badań było rozpoznanie charakteru lokalnej kulminacji (wys. wzgl. 3,5 m) 
nawiązującej formą do tzw. grodków stożkowatych oraz wyjaśnienie pochodzenia prehistorycznego 
materiału ceramicznego zalegającego w obrębie cypla. Otwarto dwa wykopy sondażowe: pierwszy 
(1/99) o wymiarach 9 x l m w obrębie stożkowatej kulminacji, drugi (2/99) o wymiarach 3 x l m – 
poniżej, w północnej partii cypla.

Badania przeprowadzone w rejonie kulminacji potwierdziły nasypowy charakter stożka, po-
wstałego najprawdopodobniej z materiału pozyskanego z obrębu słabo czytelnej fosy zlokalizo-
wanej na południe od kulminacji. Nieliczny późnośredniowieczny materiał ceramiczny pozyskany 
z warstwy humusu i bezpośrednio pod nim (brak czytelnej warstwy kulturowej) oraz egzemplarz 
zawiasu z okuciem stanowiący najprawdopodobniej element osprzętu wieży mieszkalno-obron-
nej wskazują na funkcjonowanie tu w XIV-XV w. założenia obronnego w typie tzw. grodków  
stożkowatych.

W wykopie zlokalizowanym w rejonie północnej partii cypla odsłonięto fragment prehistorycz-
nego obiektu półziemiankowego wskazującego na istnienie w tym miejscu osiedla kultury łużyckiej 
z okresu wczesnej epoki żelaza lub okresu lateńskiego.

Materiał zabytkowy złożono w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, dokumentację badawczą 
przekazano do archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Katowi-
cach (Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej).

Wyniki badań zostały opublikowane w  „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”.

Badania będą kontynuowane.

KADŁUBIE, st. 5, gm. Leśnica, woj. opolskie, AZP 94-39/64
ślad osadnictwa (?) neolit•	
osada z okresu późnego średniowiecza (XIV-XV w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w kwietniu przez dr. Jarosława Bronowic-
kiego (autor sprawozdania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu). Finan-
sowane przez Agencję Budowy Dróg i Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
0,03 ha.

Stanowisko odkryte w 1994 r. przez E. Matuszczyk i K. Spychałę w ramach badań AZP. 
Celem badań była eksploracja nawarstwień kulturowych zagrożonych zniszczeniem w wyniku 

budowy autostrady. Materiały archeologiczne odkryto w zaawansowanej fazie budowy, w związku 
z czym pierwotne układy stratygraficzne uległy niemal całkowitej destrukcji. Zachowały się jedynie 
szczątki warstwy kulturowej stanowiska. W wyniku jej eksploracji pozyskany został ubogi inwentarz 
w postaci 8 wytworów krzemiennych łączonych z młodszą epoką kamienia oraz 28 fragmentów ce-
ramiki związanej z osadnictwem późnośredniowiecznym.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Ponieważ wartość poznawcza stanowiska jest raczej niska, badania nie będą kontynuowane.

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie, AZP 19-44/6 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich
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Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KŁOSÓW, st. 7, gm. Wiązów, woj. dolnośląskie, AZP 86-31/35
Mielerz (?) późne średniowiecze – okres nowożytny•	

Badania prowadził dr Leszek Żygadło (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław) 
pod merytorycznym kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Gedigi. Pracami w terenie kierował mgr 
Tomasz Gralak. Prace finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Stanowisko zostało odkryte w październiku 1999 roku podczas obserwacji archeologicznych pro-
wadzonych w trakcie prac ziemnych wykonywanych na kilometrze 189+200 budowanej autostra-
dy A4. Mgr Edward Drużyłowski, prowadzący nadzór, natrafił na obiekt archeologiczny, w pobliżu 
którego odkrył fragment dna naczynia glinianego barwy kremowej, toczonego na kole garncarskim, 
o chronologii określonej na późne średniowiecze – okres nowożytny. O odkryciu niezwłocznie po-
wiadomiono WKZ we Wrocławiu oraz wykonawcę robót drogowych. Ratownicze badania archeolo-
giczne na nowo odkrytym stanowisku wykonano w dniach 10-11 października 1999 roku.

Z obiektu wyeksplorowano liczne kamienie noszące ślady działania wysokiej temperatury oraz 
węgle drzewne. Była to prawdopodobnie jama o charakterze przetwórczo-produkcyjnym, w typie 
mielerza. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu przebadano obszar o powierzchni 4 arów. Nie natra-
fiono na kolejne obiekty ani znaleziska zabytków ruchomych.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we 
Wrocławiu, i są w trakcie opracowania.

Nie planuje się prowadzenia dalszych badań.

Kolonia Chabielice, st. 11, gm. Szewców, woj. łódzkie – patrz: wczesna epoka żelaza

Koprzywnica, st. 111, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 91-72/318 – patrz: wczesne średniowiecze

KORZKIEW, st. 1, gm. Zielonki, woj. małopolskie, AZP 100-56
zamek (XIV-XVII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od lutego do listopada przez 
mgr. Mariana Myszkę (autor sprawozdania, Pracownia Archeologiczna). Finansowane przez Doni-
mirski Pałac Pugetów Business Center w Krakowie. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 90 m².

Celem badań na terenie zamku w Korzkwi było rozpoznanie i zadokumentowanie stratygrafii 
nawarstwień w wykopach budowlanych na dziedzińcu oraz w wykopach instalacyjnych po południo-
wej stronie zamku. Prace ziemne koncentrowały się w zachodniej części dziedzińca, w miejscu nie-
istniejącego budynku gospodarczego. Stwierdzono, że występują w tej części zamku tylko warstwy 
nasypowe, zawierające ceramikę z XVII wieku. Prawdopodobnie w trakcie budowy obiektu gospo-
darczego nastąpiła niwelacja terenu, która spowodowała zniszczenie starszych nawarstwień.

Po południowej stronie zamku nawarstwienia kulturowe występują tylko na długości kilku 
metrów. Pochodzą z nich zabytki ceramiczne z XVII wieku. Przy południowej ścianie budynku 
bramnego zalegały nad calcem warstewki zaprawy wapiennej, które są śladem rozbudowy bramy  
zamkowej.

Stratygrafia stanowiska została zniszczona podczas prac budowlanych w XVII wieku, a następnie 
podczas prac badawczych i zabezpieczających w latach 1968-1970. Prace ziemne towarzyszące pro-
wadzonej aktualnie odbudowie zamku powodują nieomal całkowite zniszczenie stratygrafii.
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania będą kontynuowane.

KOSTRZYN N. ODRĄ, st. 1, gm. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, AZP 48-6/1
kościół farny NMP – późne średniowiecze•	

Wykopaliskowe badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w terminie od 15 
października do 30 listopada przez mgr. Eugeniusza Wilgockiego (R.W.G. Sp. z o.o. w Szczecinie). 
Finansowane przez Euroregion Pro Europa Viadrina – Fundusz Phare CBC. Czwarty sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 90 m².

W programie badań było:
- wytyczenie wykopów w obrębie wnętrza kościoła, przede wszystkim w części wschodniej krypty 
podołtarzowej oraz na wysokości krypty centralnej na osi północ-południe;
- założenie wykopu po zewnętrznej stronie kościoła celem zlokalizowania przypór wskazujących na 
charakter rozplanowania kościoła;
- dokumentacja zarejestrowanej sytuacji wraz z eksploracją nawarstwień oraz analizą archeologiczną 
i architektoniczną reliktów murowanych;
- wytyczenie siatki arowej dla obszaru kościoła wraz z otoczeniem.

Wytyczno 3 wykopy.
Wykop nr 11 przecinał w całości nawę kościoła. W jego obrębie zarejestrowano kilkuwarstwowy 

układ stratygraficzny, elementy architektoniczne związane z kilkoma etapami przebudowy kościoła, 
murowane krypty grobowe i groby płaskie. Odkryto 6 pochówków wziemnych w układzie rzędo-
wym, częściowo ze śladami trumien. Szkielety o różnym stopniu zachowania zorientowane były po 
osi wschód-zachód. Groby te stanowią cześć starszego cmentarza przykościelnego starszego kościo-
ła, datowane ogólnie materiałem ceramicznym na wiek XV. Odsłonięto też trzy krypty murowane 
(6-8). W krypcie nr 6 znajdował się miedziany sarkofag na kulistych nóżkach, zdobiony złocenia-
mi i datowany na podstawie inskrypcji na rok 1713. Zawierał materiał szkieletowy ekshumacyjny. 
W krypcie nr 7 znajdowało się 5 dębowych trumien z metalowymi okuciami ustawionych w dwóch 
poziomach na osi wschód-zachód. Wstępna analiza wykazała, że są to pochówki czwórki dzieci, 
w tym niemowlęcia oraz jednej osoby dorosłej. W trumnach dzieci zachowały się ubiory w postaci 
sukienek, czapeczek, wianka i bucików oraz poduszek, na których spoczywały głowy. Kształt tru-
mien, formy okuć, krój ubiorów pozwalają datować te pochówki na schyłek XVII i początek XVIII 
wieku. Kolejna krypta nr 8 zawierała także kilka trumien, jednak w uzgodnieniu z WKZ w Gorzowie 
nie dokonano jej eksploracji i została zamurowana.

Wykop nr 12 zlokalizowany był przy północnej ścianie kościoła, po stronie zewnętrznej. Odkryto 
w nim relikty kruchty, dwóch przypór zewnętrznych, nowożytną kryptę zewnętrzną, mur o niewyja-
śnionej funkcji oraz jamę grobową naruszoną przez mur.

Kontynuowano badania w krypcie nr 1 (wykop 1) w pomieszczeniu 2. W warstwach zasypisko-
wych odkryto wierzchnią płytę z sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej z 1584 r., żony Jana Kostrzyń-
skiego, oraz fragmenty innych cynowych sarkofagów, okucia ozdobne, fragmenty epitafiów etc.

Z badań w IV sezonie uzyskano oprócz metalowych sarkofagów i trumien drewnianych materiał 
ruchomy w postaci fragmentów okuć metalowych, pochwę szpady (we fragmentach) i inne przed-
mioty metalowe oraz elementy ubiorów: sukienki, czapeczki, buciki, a także ceramikę (od XIII w. do 
współczesności), fragmenty kafli i naczyń szklanych.

Pozostałe relikty kościoła kryją pod ziemią liczny zespół krypt grobowych wewnątrz kościoła, jak 
również nie mniej liczną grupę na zewnątrz. Usytuowanie kościoła farnego na terenie starego miasta 
(Twierdza Kostrzyńska) nieużytkowanego od czasów II wojny światowej, rozpoczęty już proces od-



177

budowy oraz dotychczasowe znaczące efekty badań archeologiczno-architektonicznych wyznaczają 
dalsze kierunki badawcze.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim. Sarkofag 
z krypty nr 6 i wieko sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej będą konserwowane w Zamku Książąt Po-
morskich w Szczecinie, natomiast elementy ubiorów – w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu.

Badania będą kontynuowane.

Koszalin – Stare Miasto, Kwartał staromiejski, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 15-21 – 
patrz: nowożytność

KOZÓW, st. 5, gm. Złotoryja, woj. dolnośląskie, AZP 79-18/91
kopalnia (średniowiecze-nowożytność)•	

Badania ratownicze przeprowadził Stanisław Firszt (autor sprawozdania). Stanowisko położone 
na obszarze czynnej żwirowni datowane było dotychczas na okres średniowiecza. Józef Kaźmierczyk 
widział w nim XIII-, a najpóźniej XIV-wieczny obszar wydobycia złotonośnego kruszcu związany 
początkowo z miejscowością Kopacz, a później z miastem Złotoryja. Dotychczasowe wyniki badań 
archeologicznych w tym rejonie przyniosły znikome ilości materiału zabytkowego, nigdzie nie pu-
blikowanego. Według zapewnień prowadzących te prace, były to fragmenty naczyń glinianych, które 
można było datować na XIII lub XIV/XV wiek. Ślady działań górniczych na tym obszarze wiązano 
z tym właśnie okresem. Niestety, tak jak ruchomego materiału zabytkowego na tego typu stanowi-
skach jest niewiele, tak i niewiele zostało z dawnego obszaru objętego pracami górniczymi.

Eksploatacja piasku i żwiru w żwirowni, a co za tym idzie obsypywanie się jej ścian wraz z obiek-
tami archeologicznymi, spowodowała ogromne zniszczenia stanowiska. Jego penetracja w 1995 roku 
udowodniła, że wymaga ono natychmiastowych prac ratowniczych. Udało się je przeprowadzić do-
piero w 1999 roku. Okazało się, że większość obiektów widocznych cztery lata wcześniej przestała 
już istnieć (patrz TABL.15 w opracowaniu: „Wyniki prac ratowniczych na stan. 83 na obszarze 79-18 
AZP w woj. legnickim”). Tylko cudem (ponieważ nie wybierano tam piasku) ocalał cały jeden obiekt 
archeologiczny, widoczny w profilu żwirowni, któremu w 1995 roku nadano roboczo nr l, a w tym 
opracowaniu z 1999 roku oznaczono literą „K”. Był to szyb górniczy.

Mimo ogromu zniszczeń udało się jeszcze udokumentować pozostałości, które do dzisiaj są wi-
doczne w terenie. Były to: resztki szybów górniczych w części północno-zachodniej stanowiska, 
hałdy pokruszonych brył kwarcowych i pozostałości płuczek w części północnej oraz koryta i rowy 
odwadniające w części południowo-wschodniej. Wszystkie te ślady w sposób jednoznaczny potwier-
dzają i dokumentują w tym miejscu bardzo intensywne, w przeszłości, prace poszukiwawcze lub 
wydobywcze związane z górnictwem złota.

Uzyskany w 1999 roku materiał zabytkowy to przeważnie fragmenty naczyń glinianych, w tym 
jeden fragment naczynia pradziejowego. Znaleziono ich niewielką ilość, co jest charakterystyczne 
dla stanowisk górniczych. Pozwalają one datować stanowisko najwcześniej na przełom XVI i XVII 
w., a najpóźniej na 2. połowę XVIII wieku. Gdyby w istocie wszystkie ślady działań górniczych 
pochodziły właśnie z tego czasu, nie mielibyśmy do czynienia ze średniowiecznymi polami górni-
czymi, ale z próbami wznowienia wydobycia w wiekach późniejszych. Mogło to mieć miejsce pod-
czas wykonywania w 1625 roku wykazu i planu kopalń złota w Złotoryi i okolicach, znanego dzisiaj 
z kopii z 1825 roku. Plan ten przechowywano w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach pod 
nr OBB-1153 (ryc. 29). Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że najwięcej śladów działań górni-
czych w tym rejonie pozostawili kopacze właściciela Łukaszowa, niejakiego Stoscha, którzy w 1718 
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roku prowadzili badania probiercze piasków w okolicach Złotoryi, m.in. na stromych brzegach Ka-
czawy. Ich celem było znalezienie piasków złotonośnych i rud miedzi. Drążono wówczas płytkie 
szyby i wykonywano krótkie sztolnie. Z przekazów wiadomo, że natrafiono wówczas na liczne ślady 
dawniejszych robót górniczych.

Wydaje się wielce prawdopodobne, że na stanowisku Kozów nr 5 mamy do czynienia z sytuacją 
następującą. Średniowieczni, zapewne XIV-wieczni górnicy w poszukiwaniu złotonośnych piasków 
dotarli na północną wyższą terasę Kaczawy. Poszukując złota, zniszczyli stanowisko archeologiczne 
z pradziejów. Teren był tu trudny, a dostęp do złotonośnych piasków nienajlepszy, toteż eksploatowa-
no wówczas łatwiej dostępne doliny Kaczawy i niższe stoki. W XV-XVII w. większość pól górniczych 
wyeksploatowano, a później zaniedbano. Eksploatacja w tych miejscach była już nieopłacalna.

W XVIII wieku rozpoczęto ponowne poszukiwania złotonośnych piasków. Zniszczono przy tym 
ślady wcześniejszych działań górniczych. Jak wynika z pozostałych śladów, prowadzono rozpozna-
nie zakładając szyby (ich ślady znamy z północno-zachodniej części żwirowni). Prowadzono też 
działalność płuczkarską, a przerostów złota poszukiwano w bryłach kwarcowych, o czym świadczą 
obiekty odkryte w północnej części żwirowni. Wodę z płuczek i jej nadmiar z szybów odprowadzano 
rowami i korytami, być może drewnianymi. Pozostałości tego typu systemów znajdujemy w połu-
dniowo-wschodniej partii żwirowni.

W chwili obecnej wydaje się konieczne zatrzymanie procesu niszczenia stanowiska poprzez za-
mknięcie żwirowni. Uchroniłoby to obiekty górnicze, nieliczne już i cudem ocalałe, od całkowitego 
zniszczenia.

KRAKÓW, st. 2, ul. Św. Tomasza 32, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 102-56
miasto z 1. poł. XIV w.•	

Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od maja do grudnia przez mgr. 
Mariana Myszkę (autor sprawozdania, Pracownia Archeologiczna, Kraków). Finansowane przez Re-
sidence Sp. z o.o. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię około 150 m².

Celem badań było rozpoznanie stratygrafii nawarstwień kulturowych oraz ustalenie charakteru 
i zasięgu dawnej zabudowy działki, a w dalszym etapie prac – wyeksplorowanie rumowiska domu 
drewnianego z 1. połowy XVI w. W wyniku badań odkryto obiekty i nawarstwienia kulturowe pocho-
dzące z okresu wczesnośredniowiecznego, późnośredniowiecznego i nowożytnego.

Najstarszym obiektem był grób wojownika z X/XI wieku, w którym znajdował się garnek, cze-
kan, nóż i krzesiwo. Następną fazę reprezentują jamy osadnicze, związane prawdopodobnie z meta-
lurgią, i warstwa kulturowa z ceramiką z XII-XIII w.

W okresie późnośredniowiecznym, po włączeniu badanego terenu w obręb miasta około 1300 r. 
funkcjonowały wzdłuż ulicy obiekty zagłębione w calcu, o ściankach umocnionych drewnem. W 1. 
połowie XVI w. wzniesiony został budynek drewniany, być może o konstrukcji ryglowej, w którym 
znajdowały się piece z kafli miskowych i półcylindrycznych, z bogatymi reliefami figuralnymi. Eks-
ploracja rumowiska domu doprowadzona została do poziomu spalonych konstrukcji drewnianych.

W związku z projektowaną zabudową działki nawarstwienia kulturowe zostaną całkowicie znisz-
czone. Kontynuację eksploracji rumowiska domu z XVI w. oraz ratownicze badania archeologiczne 
w wykopach budowlanych prowadzić będzie inna ekipa badawcza.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kosocice, st. 15, woj. małopolskie, AZP 104-56/199 – patrz: nowożytność
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Kraków-Kurdwanów, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9 – patrz: środ-
kowa, młodsza i późna epoka brązu

KROSNO, st. 1, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 110-74/51
ślady osadnictwa z epoki brązu•	
zabudowa miejska z okresu wczesnego średniowiecza•	
zabudowa miejska z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 31 maja do 12 listopada 
przez mgr Annę Muzyczuk (autorka sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Krośnie). Finansowane 
przez Gminę Krosno i urząd Podkarpackiego WKZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
951,25 m².

We wschodniej części rynku założono osiem wykopów archeologicznych. Eksplorację prowa-
dzono metodą zdejmowania warstw mechanicznych, a tam gdzie to było możliwe nawarstwienia 
eksplorowano plastycznie. Stratygrafia pionowa przedstawiała się następująco:
pod brukiem z otoczaków zalegała podsypka piaszczysto-żwirowa, pod nią gruba warstwa gliny, 
miejscami przesycona gruzem ceglanym. W większości wykopów natrafiono na grubą warstwę ru-
moszu ceglano-kamiennego. Niżej wystąpiły warstwy średniowieczne, gliniasto-ilaste, z dużą ilością 
szczątków organicznych (głównie drewna). Pod nimi uchwycono ślady jam wczesnośredniowiecz-
nych oraz prahistorycznych. W wielu miejscach pierwotne poziomy użytkowe zostały zniwelowane 
w początkowej fazie istnienia miasta.

W wykopie I odsłonięto częściowo fundamenty budowli – najprawdopodobniej ratusza miejskie-
go, którego wznoszenie rozpoczęto w XV w., a rozebrano go w 1. połowie XIX w. Natrafiono na po-
zostałości konstrukcji drewnianej, być może zbiornika na wodę, oraz na nitkę drewnianego wodocią-
gu miejskiego z 2. połowy XV w. Z tego czasu pochodzi prawdopodobnie resztka bruku z otoczaków 
odsłonięta przy murach ratusza. Natrafiono także na ślady podwalin pod drewniane kramy kupieckie 
z XIV-XV w.

W wykopie II odsłonięto bruk z otoczaków pochodzący z XV/XVI w., drewniane rury wodocią-
gowe z XV i XVI w. oraz ślady jamy wczesnośredniowiecznej.

W wykopie III natrafiono na pozostałości bruku i kanału ściekowego ułożonego z dużych płyt 
piaskowca, datowanego prawdopodobnie na XVI w.

W wykopie IV odsłonięto drewniany kanał ściekowy z połowy XIV w., zarysy półziemianki oraz 
jamy odpadkowe z IX-X w.

W wykopie V uchwycono pozostałości bruku z otoczaków oraz dobrze czytelne średniowieczne 
poziomy użytkowe.

W wykopach VI i VII wystąpiły ślady słupów, a także niewielkie jamy prahistoryczne i wczesno-
średniowieczne.

W wykopie VIII odkryto drewnianą podstawę kramu oraz wczesnośredniowieczną nawierzchnię 
rynku celowo utwardzoną kamieniami i drewnem.

W trakcie badań wydobyto bardzo liczny i różnorodny materiał ruchomy. Wykopano 35 monet, 
w tym 3 to denary królowej Jadwigi, denar Jana Olbrachta, drobne monety miedziane. Sporą grupę 
zabytków stanowią ozdoby i części stroju, narzędzia, przedmioty codziennego użytku. Dość licznie 
wystąpiły także militaria i części rzędu końskiego. W rejonie ratusza natrafiono na duże ilości gwoź-
dzi żelaznych, haków, okuć. Masowo wystąpiła ceramika. Znalazły się tu naczynia wczesnośrednio-
wieczne (IX-X w.), naczynia wypalane w atmosferze redukcyjnej oraz utleniającej, naczynia pole-
wane, naczynia z białej glinki. Spora część jest bogato ornamentowana. Znaleziono także dużą ilość 
kafli piecowych, płytek posadzkowych, dachówek. Ponadto wykopano kilkaset ułamków szkła.
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Nadspodziewanie dobrze w nawarstwieniach średniowiecznych zachowały się szczątki organicz-
ne: drewno i skóry. W wykopach odkryto duże ilości cegieł gotyckich, renesansowych oraz kamienne 
detale architektoniczne.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Krośnie.
Badania będą kontynuowane.

KROSNO ODRZAŃSKIE, st. 11, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 59-10/45
zamek piastowski, XIII-XX w.•	

Badania prowadzili w terminie od 12 sierpnia do 13 września mgr mgr Piotr Dziedzic (autor 
sprawozdania), Sławomir Kałagate (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/
Zielonej Góry). Finansowane ze środków GKZ. Drugi sezon; kontynuacja badań z lat 50.-70. XX 
wieku.

Celem badań było dokończenie prac zapoczątkowanych w 1998 r., które przerwano ze względu 
na trudne warunki atmosferyczne. Rozpoczęto eksplorację warstw zalegających pod odsłoniętym 
w poprzednim sezonie brukiem z kamiennym rynsztokiem zbudowanym z dużych płaskich kamieni. 
Odsłonięto przyziemne relikty budynku drewnianego wzniesionego w konstrukcji zrębowej, o dachu 
podpieranym słupami. Obiekt ten najprawdopodobniej miał przeznaczenie gospodarcze i interpre-
towany jest jako pomieszczenie stajni zamkowej. Poniżej drewnianej konstrukcji zalegały znacznej 
miąższości warstwy zawierające duże ilości ścinków drewna i odpadów organicznych, które być 
może były warstwami izolacyjnymi.

W trakcie badań pozyskano szacunkowo 20 tysięcy fragmentów ceramiki naczyniowej oraz 
blisko 100 zabytków wydzielonych. Wśród nich na uwagę zasługują: siekiera żelazna, fragment 
ostrogi żelaznej, fragmenty podków, liczne groty bełtów kuszy, fragment ostrza bojowego, licz-
ne fragmenty noży żelaznych, fragment oraz jeden zachowany w całości grzebień kościany, licz-
ne fragmenty ozdobnego obuwia skórzanego, fragmenty osełek żelaznych, pionek kościany do 
gry, klepka z naczynia drewnianego, liczne półprodukty rogownicze i kościane, nieliczne frag-
menty naczyń szklanych, 2 sprzączki do pasa, fragment pasa skórzanego, 2 okucia pochewki  
noża. 

Badania zakończono na głębokości około 3,80 m od poziomu dziedzińca. Wstępne datowanie 
tego poziomu, jedynie na podstawie ceramiki, to połowa XIV wieku.

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świd-
nicy.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Środkowego Nadodrza”.
Badania będą kontynuowane.

KURZESZYN STARY, st. 1, pow. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, AZP 65-59
grodzisko (XII – 2. ćwierć XIV w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w latach 1984, 1985 oraz 1999, zlecone przez 
WKZ w Skierniewicach i kierowane przez mgr. Zbigniewa Lechowicza (autor sprawozdania).

Silnie zniszczone grodzisko, położone na cyplu wysoczyzny wchodzącym w dolinę rzeki Rawki, 
zagrożone było wybieraniem piasku i żwiru. W ciągu trzech sezonów badawczych założono i wyeks-
plorowano 8 wykopów. Zlokalizowane były w miejscach narażonych na osuwanie podkopywanych 
skarp.

Pierwotnie zespół obronny składał się z kopca otoczonego odcinkiem wału I, odciętego od 
wysoczyzny suchą fosą. Kolejne dwa koncentryczne wały wsparte były krańcami o krawędzie  
wysoczyzny.
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W trakcie badań zadokumentowano obecność budynku centralnego i dwóch mu towarzyszących 
oraz szczegóły konstrukcyjne wałów I i II. Na korpus pozyskanych mobilów składało się 1886 frag-
mentów naczyń, 6 przedmiotów żelaznych i 281 kości zwierzęcych.

Obiekt nie występuje w źródłach pisanych. Na podstawie materiału ceramicznego datowany jest 
od początku ćwierci XIII do 2. ćwierci XIV wieku.

LEGNICA, ul. Najświętszej Marii Panny, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 77-20
Ratownicze badania wykopaliskowe rozpoczęto 1 lipca w obrębie posesji nr 51 i 52, przy skrzy-

żowaniu ulic Najświętszej Marii Panny i Młynarskiej. Prowadził je mgr Aleksander Dobrowolski 
(autor sprawozdania). Była to kontynuacja badań realizowanych w 1997 roku, przerwanych na sku-
tek wstrzymania wykopów budowlanych spowodowanego koniecznością przestawienia trafostacji 
znajdującej się w strefie zabudowy działki. W 1999 r. archeologiczne badania ratownicze podjęto 
w sytuacji, gdy wykopy budowlane były już rozpoczęte i sięgały 3,00 m, a powierzchnia przewidzia-
na do badań wynosiła około 60 m². Eksplorację prowadzono warstwami mechanicznymi o grubości 
od 20 do 25 cm. W toku badań wyeksplorowano pięć poziomów mechanicznych, osiągając calec na 
głębokości 4,30 m (mierząc od współczesnego poziomu użytkowego).

Odkryto pozostałości po dwóch obiektach drewnianych, prawdopodobnie budynkach. Zachowały 
się fragmenty silnie zbutwiałych belek legarowych (ob. nr l) i fragmenty desek będących pozosta-
łością po podłogach budynków (ob. l i 2). Wystąpiły również fragmenty zbutwiałych belek, które 
mogły pochodzić z nieistniejących już konstrukcji, lecz ich niewielka ilość oraz szczątkowy stan 
zachowania nie pozwalały na precyzyjniejsze wnioskowania. Wszystkie drewniane elementy kon-
strukcyjne zlokalizowane zostały w warstwach nr 2 i 3. Na poziomach niższych nie występowały 
żadne ślady po obiektach użytkowych.

Pozyskano 278 fragmentów zabytków, z czego 275 to fragmenty ceramiki naczyniowej. Reszta to 
l fragment kości i 3 fragmenty naczyń szklanych.

Wstępna ocena chronologiczna materiału zabytkowego pozwala datować wyeksplorowane na-
warstwienia na XIII/XIV w. Jedynie ceramika z warstwy nr 4-5 ma cechy charakterystyczne dla 
okresu starszego.

LEGNICA, ul. Szpitalna, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 77-20
Archeologiczne badania ratownicze w obrębie inwestycji realizowanej przy ulicy Szpitalnej na 

Sta rym Mieście w Legnicy przeprowadzono w od 21 września do 14 października pod kierownic-
twem mgr. Aleksandra Dobrowolskiego (autor sprawozdania). Teren przewidziany pod badania ar-
cheologiczne obejmował wykop o wymiarach 8,00 m na l,50 m realizowany w ramach poszerzenia 
projektowanej działki budowlanej.

Nawarstwienia kulturowe w obrębie wykopu występowały do głębokości 4,50 m (od współcze-
snego poziomu). Wykonano i udokumentowano 6 rzutów poziomych i uchwycono pozostałości 6 
obiektów nieruchomych. Przez środek wykopu przebiegał płot (ob. nr l). Od połowy wykopu do 
końca przy ścianie zachodniej, wystąpiła pionowo ustawiona deska o szerokości 0,62 m i grubości od 
0,06 do 0,08 m. Przylegały do niej trzy słupy, podtrzymujące ją w pozycji pionowej. Przy północno 
zachodnim narożniku wykopu zarysował się fragment belki (ob. nr 2). Była to pozostałość legara, 
na którym wzniesiony był prawdopodobnie drewniany budynek. Przez środek legara wycięta była 
paza szerokości około 0,02 m. W środkowej części wykopu, po południowej stronie płotu, wystąpił 
obiekt nr 3. Była to kloaka częściowo schowana pod profilem południowym wykopu, o prostokątnym 
kształcie i zachowanych wymiarach l,20 x 0,70 m. Zbudowano ją z okrąglaków brzozowych o śred-
nicy około 0,06 m występujących w układzie poziomym. W części zachodniej wykopu, pod profilem 
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południowym wystąpił obiekt nr 4. Była to również kloaka wykonana z pionowo wbitych obok sie-
bie słupków o grubości od 0,06 do 0,10 m. Obok obiektu nr 4 uchwycono w rzucie poziomym zarys 
następnego obiektu (nr 5) w postaci drewnianej beczki wkopanej w ziemię, wykonanej z klepek 
o szerokości około 0,08 m. W wykopie widoczna była jedynie 1/4 obiektu. W części zachodniej zary-
sował się obiekt wykonany z drewna (nr 6) o kształcie kolistym w rzucie poziomym. Widoczna była 
obręcz wykonana z przepołowionej gałęzi schodzącej się końcami na zakładkę, obwiązanej wikliną 
w trzech miejscach. Średnica koła wynosiła l,06 m. Obiekt nie miał dna w postaci jakiegoś elementu 
konstrukcyjnego. Jego funkcja na tym etapie badań nie została określona.

W toku badań pozyskano zabytki ruchome w postaci wyrobów ceramicznych, fragmentów cera-
miki, przedmiotów z kości i rogu, fragmentów szkła i przedmiotów żelaznych.

LESZCZ, st. 1, gm. Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 31-57/6
osada lub obiekt obronny z okresu średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Annę Marciniak-Kaj-
zer (autorka sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Dokumentacji 
Archeologiczno-Konserwatorskiej). Finansowane przez WKZ w Olsztynie. Pierwszy sezon badań.

Na początku lat 70. teren, gdzie znajduje się stanowisko, został splantowany przy użyciu ciężkie-
go sprzętu budowlanego.

W czasie prac wykopaliskowych w 1999 r. przebadano łącznie 9 wykopów badawczych o łącznej 
powierzchni 89,35 m² oraz wykonano 39 odwiertów. Badania koncentrowały się w dwóch rejonach 
stanowiska. Na końcu cypla, w północnej części stanowiska ulokowano 7 wykopów badawczych. 
Cztery z nich (I-IV) zlokalizowane w pobliżu jego krawędzi nie przyniosły śladów intensywnego 
użytkowania. Najbardziej interesujące obserwacje poczyniono w wykopach usytuowanych także 
w północnej części stanowiska, lecz nieco dalej na południe (V, VIII, IX). Teren, na którym je wy-
tyczono, jest niestety bardzo mocno zniszczony. W wykopie V i VIII odkryto układ stratygraficzny, 
który identyfikować można z pozostałościami obiektu mieszkalnego. Odnaleziony w tych wykopach 
materiał ceramiczny liczy 249 fragmentów, z czego aż 199 (80%) to ułamki naczyń, których cechy 
technologiczne i morfologiczne skłaniają do datowania tego zbioru na IX-X w. i łączenia go z osad-
nictwem pruskim. W wykopie IX obserwowano układ stratygraficzny (również i tu był on znacznie 
zaburzony), który pozwala na wysunięcie przypuszczenia, że i tym razem odsłoniliśmy pozostałości 
nieokreślonego obiektu mieszkalnego. Datowanie jego jest w znacznej mierze ułatwione przez odna-
lezione tu zabytki: strzemię, fragmenty ostrogi, okucia oraz dwa brakteaty. Na tej podstawie skłonni 
jesteśmy datować tę fazę osadnictwa począwszy od 2. połowy wieku XV. W dwóch wykopach ulo-
kowanych w południowej części cypla (VI i VII) natrafiono na ślady użytkowania stanowiska od 
późnego średniowiecza do czasów współczesnych.

Dokonane penetracje terenowe – odwierty i wykopy badawcze – nie dostarczyły żadnych przesła-
nek, na podstawie których można by wskazać istnienie na tym terenie jakichkolwiek urządzeń obron-
nych. To jednak może być spowodowane zarówno znacznymi zniszczeniami terenu, jak i stosunkowo 
niewielką jeszcze skalą działań badawczych.

Materiał zabytkowy znajduje się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Lidzbark Warmiński, st. XIX, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: nowożytność
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LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XX (wykop 7A), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XIV-XIX w.)•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 14 do 27 maja przez 
mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestora 
prywatnego. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię około 70 m². 

Badania przeprowadzono w obrębie wykopu oznaczonego jako 7A (wykop ten jest przedłuże-
niem wykopu 7 w kierunku wschodnim, który wykonano w 1996 r., dlatego też nie nadawano mu 
kolejnego numeru). Był on usytuowany na zapleczu ulicy Kasprowicza 1A. Oprócz fragmentów 
zabudowy murowanej (fundament kamienny łączony na zaprawę wapienną) z 1. połowy XVI wieku, 
odsłonięto relikty średniowiecznej zabudowy drewnianej o charakterze gospodarczym. Były to pry-
mitywne budynki o konstrukcji szalunkowej i sumikowo-łątkowej. Część pionowych dranic łączono 
na wpust i pazę. Ze względu na niewielkie rozmiary wykopu oraz częściowe zniszczenie konstruk-
cji drewnianych przez zabudowę murowaną, dokładne określenie rozmiarów tej zabudowy nie jest 
możliwe. Ustalono jedynie, iż mógł to być niewielki budynek o wymiarach ca 5 x 5 m, którego część 
zachodnia miała drewnianą podłogę z szerokich dranic pochodzących z drewna sosnowego ściętego 
po 1309 roku. W części wschodniej podłoga nie wystąpiła. Podłożem był tu bruk kamienny, który 
pierwotnie stanowił nawierzchnię na całej badanej powierzchni. Z pozostałych fragmentów budowli 
drewnianej pobrano kilkanaście próbek do badań dendrochronologicznych. Ich wyniki dały sekwen-
cję dat mieszczących się w okresie 55 lat, a konkretnie między 1280 a 1335 rokiem. We wszystkich 
przypadkach były to próbki dębowe. Jedynie dwie próby z drewna sosnowego dały wynik po 1179 
i po 1197 roku. 

Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z wtórnym użyciem tych elementów drewnianych. 
Nawarstwienia późnośredniowieczne oraz pionowe elementy zabudowy drewnianej zalegały na sto-
sunkowo niewielkiej głębokości 0,7–l,00 m, dzięki temu, że późniejsza zabudowa murowana w miej-
scu tym nie miała podpiwniczenia. Dlatego też zostały one zniszczone jedynie w bezpośrednim są-
siedztwie fundamentu kamiennego. Nawarstwienia średniowieczne w obrębie omawianego wykopu 
to przede wszystkim zlasowana mierzwa z próchnicą i odpadami drewna przemieszana z ciemnosza-
rą gliniastą ziemią. W partiach stropowych wykopu zalegały głównie przemieszane warstwy niwe-
lacyjne i zasypiskowe w postaci brunatnoszarej gliniastej ziemi z gliną oraz gruzem. Podczas prac 
pozyskano dużą ilość naczyń siwych, z których kilka dało możliwość całkowitego i częściowego 
wyklejenia. Poza tym odkryto jeden mały, całkowicie zachowany siwy kubek oraz kilka dużych 
fragmentów toczonych talerzy drewnianych, które zostały poddane zabiegom konserwatorskim. Ge-
neralnie naczynia ceramiczne można datować na 1. połowę XIV w., co potwierdziły daty dendrochro-
nologiczne.

Pozyskano także drobne fragmenty dużego, silnie skorodowanego, importowanego naczynia 
szklanego, które można datować na przełom XV i XVI stulecia. Naczynia takie znane są także z ba-
dań starego miasta w Elblągu.

Materiał zabytkowy znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XX (wykop 11), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XIV-XIX w.)•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 31 maja do 9 lipca przez 
mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestorów 
prywatnych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 240 m². 

Badania przeprowadzono w obrębie wykopu 11. Był on usytuowany przy ulicy Prostej na za-
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pleczu wschodniej pierzei ulicy Kasprowicza. Najciekawszym odkryciem była tu średniowieczna 
dwufazowa studnia z drewnianym cembrowaniem, którą po zamuleniu użytkowano jako latrynę. 
W swojej dolnej partii studnia została wykonana z pionowo bitych dranic łączonych na wpust i pazę 
oraz dodatkowo rozparta poziomymi belkami w dolnej i górnej zachowanej partii. Na tym poziomie 
miała wymiary ca l x l m. W partii górnej wzniesiono ją z dranic układanych poziomo i łączonych 
metodą na zrąb. W tej części miała ca 1,5 x 1,5 m. W sumie od zachowanego stropu do uchwyco-
nego dna miała ona 4 m. głębokości. Natomiast od obecnej powierzchni terenu jej dno wystąpiło na 
głębokości ca 7 m. Studnia ta została wzniesiona najprawdopodobniej w początkach 2. połowy lub 
pod koniec XIV wieku, na co zdaje się wskazywać data dendrochronologiczna z próbki pobranej 
z jej górnej części konstrukcyjnej. Uzyskano mianowicie datę ścięcia drzewa po 1388 roku. Obiekt 
służył jako latryna prawdopodobnie od 2. połowy lub końca XV wieku do początku lub maksymalnie 
połowy wieku XVI. Pomimo znacznych kłopotów technicznych został niemal całkowicie wyeksplo-
rowany. Prace bardzo utrudniała silnie napływająca woda z kurzawką, której wypompowywanie było 
praktycznie niemożliwe. Woda z piaskiem napływała z prędkością 1 m³/15 min. Ze względu na inten-
sywne wypłukiwanie piasku z terenu sąsiadującego ze studnią występowało bardzo duże prawdopo-
dobieństwo „złożenia się” obiektu. Po konsultacji z WKZ w Olsztynie postanowiono zaniechać jego 
eksploracji do samego końca. Do momentu przerwania eksploracji uchwycono pierwotną głębokość 
studni. W części południowej wyeksplorowano ją do calca oraz wykonano dokumentację rysunkową 
ściany południowej i zachodniej.

Z obiektu pozyskano bardzo liczny materiał zabytkowy głównie w postaci fragmentów naczyń 
ceramicznych, nieliczne fragmenty przedmiotów drewnianych, a także jeden fragment zdobionej 
oprawki kościanej prawdopodobnie drewnianego grzebienia. W najbliższym otoczeniu studni od-
słonięto fragmenty zabudowy drewnianej oraz niewielkiej szerokości drogi moszczonej drewnem 
prowadzącej do studni od strony zachodniej. Z drewnianych elementów konstrukcyjnych pobrano 13 
próbek do badań dendrochronologicznych, z czego 10 (łącznie z elementem konstrukcyjnym studni) 
dało wynik pozytywny, przy czym daty ścięcia wahają się od 1292 roku do – po 1365 roku. Grupują 
się one w trzy wyraźne fazy, pomimo iż pobrano je z jednego zachowanego rzędu pali. Mamy tu do 
czynienia z zapleczem gospodarczym oraz z niewielkim fragmentem zabudowy, która wyraźnie zni-
ka w profilu północnym, a więc pod sąsiednią działką. Tak więc nie ma w tym przypadku możliwości 
określenia wielkości zabudowy drewnianej. Wyjaśnić to mogą ewentualne przyszłe badania sąsied-
niej parceli, która także przeznaczona jest pod zabudowę.

W środkowej części wykopu odsłonięto i wyeksplorowano duży fragment zabudowy szachulco-
wej, która uległa zniszczeniu w trakcie pożarów w 1584 i 1698 roku. Wystąpiła tu 1,8-metrowa war-
stwa sprażonej polepy z dużą ilością wtórnie przepalonej ceramiki naczyniowej oraz kafli miskowych 
i płytowych, a także tzw. ażurowych. W południowej części wykopu odsłonięto i zadokumentowano 
całkowicie zachowaną piwniczkę ze sklepieniem kolebkowym, której poszczególne fazy można da-
tować na 2. połowę XVIII i XIX wiek. Piwniczka ta była użytkowana do końca lat 50. XX stulecia.

Materiał zabytkowy znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.

LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XX (wykop 12), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XIV-XIX w.)•	

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 27 października 1999 r. do 22 lute-
go 2000 r. przez mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane 
przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon badań.

Nadzorowano prace na działce o powierzchni około 250 m² podczas rozbiórki zadokumentowane-
go wcześniej przyziemia XVIII-XIX-wiecznego budynku oraz prace mające na celu niwelację terenu 
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przed przystąpieniem do prowadzenia wykopów. Projekt zakładał wykonanie 15 „studni” w kręgach 
betonowych o średnicy 1,2 m, tak więc można było jedynie wykonać profile w poszczególnych „stud-
niach” oraz niewielkie fragmenty rzutów poziomych zachowanych elementów średniowiecznej za-
budowy drewnianej, a tym samym uchwycić poziom zalegania nawarstwień późnośredniowiecznych 
oraz calca. W trakcie prac okazało się, iż trzeba wykonać dwie dodatkowe „studnie”. Wykonano więc 
w sumie 17 „studni” oraz płytkie (do 1,3 m) wykopy pod ławy fundamentowe, których większość 
pokrywała się z przebiegiem starych fundamentów kamiennych. Fundamenty te zostały rozebrane, 
zwłaszcza w części południowej i wschodniej wykopu. Na 17 „studni” zadokumentowano układ stra-
tygraficzny w 14. W pozostałych wystąpiły wyłącznie nawarstwienia zasypowe wraz z fundamenta-
mi kamiennymi do poziomu zalegania calca w postaci zielonkawych i zielonkawobeżowych piasków 
i glin piaszczystych lekko podsiąkających wodą. W każdej z zadokumentowanych „studni” uchwy-
cono poziom nawarstwień późnośredniowiecznych w postaci ciemnoszarych i brunatnoszarych gli-
niastych przewarstwień ziemi przemieszanej z próchnicą i odpadami drewna. Ponadto we wszystkich 
tych „studniach”-wykopach wystąpiły fragmenty zabudowy drewnianej w postaci pionowych pali 
oraz elementów poziomych, z których pobrano próbki do badań dendrochronologicznych. Badania 
te nie zostały jeszcze wykonane. Strop nawarstwień późnośredniowiecznych zalega tu na głębokości 
ca od 1,5 do 2,2 m, co jest oczywiście związane z dość dużymi deniwelacjami terenu w obrębie nad-
zorowanej działki. Ich miąższość waha się od 0,2 do 1,2 m. Spąg tych nawarstwień, a tym samym 
strop calca, zalega na głębokości od 2,6 do 2,9 m od powierzchni. Wysokość bezwzględna waha się 
od 63,10 do 63,70 m n.p.m., wyraźnie opadając w kierunku wschodnim (ulicy Kajki i dalej Łyny). 
Podkreślić należy, iż w niektórych przypadkach udało się stwierdzić, że pewne partie fundamen-
tów kamiennych kładzionych na mocną zaprawę wapienną mogą mieć korzenie późnogotyckie bądź 
wczesnorenesansowe, a więc pochodzą z XV-XVI wieku, zwłaszcza w części wschodniej (od strony 
ul. Kajki). Mielibyśmy tu więc do czynienia z najstarszymi udokumentowanymi fragmentami miesz-
kalnej zabudowy murowanej w tej części starego miasta (zachodnia pierzeja ul. Kajki).

Ze względu na to, że powierzchnia w poszczególnych wykopach była bardzo niewielka, materiał 
zabytkowy wystąpił tylko w pojedynczych fragmentach, a z niektórych „studni” nie pozyskano go 
w ogóle. Były to głównie fragmenty naczyń ceramicznych późnośredniowiecznych i wczesnonowo-
żytnych (XIV-XVI wiek). Z zabytków wydzielonych na uwagę zasługuje duży fragment drewniane-
go przedmiotu, przypuszczalnie kolby kuszy, będącej prawdopodobnie wyrobem niedokończonym. 
Ponadto wystąpiły pojedyncze fragmenty denek naczyń klepkowych. Podczas prac niwelacyjnych 
z warstw zasypiskowych pozyskano ponadto pojedyncze fragmenty naczyń nowożytnych i późnono-
wożytnych (XVII-XIX wiek).

Materiał zabytkowy znajduje się w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Lubawa, st. III, wykop 9, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 30-54 – patrz: nowożytność

LUBAWA, zamek, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
zamek biskupów chełmińskich z okresu średniowiecza i nowożytności•	

Wykopaliskowe badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w sierpniu przez 
prof. dr. hab. Leszka Kajzera (autor sprawozdania), mgr. Aleksandra Andrzejewskiego i mgr. Marcina 
Lewandowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Urząd Miasta 
Lubawa. Drugi sezon badań.

Badania stanowiły kontynuację prac rozpoczętych w roku 1998. Celem ich było pełne poznanie 
rozplanowania zamku biskupów chełmińskich, określenie specyfiki układów stratygraficznych i ze-
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branie obserwacji ułatwiających podjęcie decyzji o ewentualnej rewitalizacji obiektu. Prace w se-
zonie 1999 doprowadzić miały do poznania przelotu bramnego w skrzydle zachodnim, wschodniej 
partii skrzydła północnego, a także obu nierozpoznanych jeszcze wież: północno-wschodniej i połu-
dniowo-zachodniej.

W trakcie prac przebadano 4 wykopy (VI-IX) i 2 odkrywki (2 i 3) o łącznej powierzchni 273,5 
m² i orientacyjnej kubaturze 385 m³ oraz wykonano 6 odwiertów, drążonych przy pomocy ręcznego 
świdra strzemiączkowego. Zgromadzono 2587 zabytków ruchomych, które uporządkowano w 189 
numerach inwentarzowych.

Badania potwierdziły wszystkie podstawowe informacje uzyskane wcześniej, przynosząc istotne 
wzbogacenie naszej wiedzy o obiekcie. W trakcie dwóch sezonów badawczych poznano rozplano-
wanie 3/4 zamku, oprócz jego partii północno-zachodniej (chwilowo niedostępnej do prac wykopali-
skowych), czyli części północnej skrzydła zachodniego i zachodniej skrzydła północnego, w którym 
to rejonie ulokowana była zapewne wieża główna, podwyższona w XVII w. przez Jakuba Zadzika 
i Jana Lipskiego.

Potwierdzono wcześniejsze obserwacje dotyczące pełnego zaplanowania zamku w początku 
wieku XIV jako obiektu czteroskrzydłowego (z narożnymi czworobocznymi wieżami) i etapowości 
powstawania poszczególnych skrzydeł. Nie ma już wątpliwości, że skrzydło zachodnie (w postaci 
obserwowanej w wykopach III, IV i VIII) powstało jako ostatnie, może na początku XV w., o czym 
świadczą też „suche” profile znajdowanych w jego rejonie cegieł kształtowanych. Potwierdzono też 
wcześniejsze przypuszczenia o sukcesywnym wznoszeniu murów i podnoszeniu terenu zamku przy 
użyciu nasypowej gliny.

W pozyskanym ruchomym materiale zabytkowym zdecydowanie przeważają ułamki naczyń gli-
nianych (2047 fragmentów). Zgromadzono ponadto: 81 fragmentów kafli piecowych (a w tym 75 na-
czyniowych i 6 płytowych), 133 ułamki szkła (62 okiennego i 71 naczyniowego) oraz 261 zabytków 
określonych jako inne, na co składają się zbiory: destruktów kości zwierzęcych (a w tym i muszli 
ostryg, pochodzących w większości z wykopu VI, ulokowanego w rejonie skrzydła północnego), 36 
przedmiotów żelaznych (w większości gwoździ), ułamki płytek posadzkowych itp. Charakter zbioru 
przedmiotów określonych jako „inne” jest więc typowy dla przemieszanych późnośredniowiecznych 
i nowożytnych warstw gruzowych.

Poznano także wymiary poszczególnych elementów zamku, które dalej zostaną podane wg na-
stępującego schematu: l. długość skrzydła z wieżami i bez wież, 2. szerokość skrzydła, zewnętrzna 
i użytkowa, 3. grubości murów zewnętrznych i wewnętrznych skrzydeł, 4. wymiary izb, 5. grubości 
ścian działowych. Skrzydło południowe: l. 53,9 i 50,5 m; 2. 12,8 i 7,7 m; 3. 3,1 i 1,9 m; 4. licząc od 
zachodu: 7,7 x 8,0, 7,7 x 14,5 i 7,7 x 17,5 m; 5. 1/2 i 2/3-2,0 m. Skrzydło wschodnie: l. 53,5 i 50,1 
m; 2. 13,5-13,8 i 8,6-8,9 m; 3. 3,1 i 1,8 m; 4. 8,6-8,9 x 24,0 m; 5. - —. Skrzydło północne: l. 51,5 
i 48,9 m; 2. 12,9 i 7,7 m; 3. 3,2 i 2,0 m; 4. licząc od wschodu: 7,7 x 10,9-11,5 m i 7,7 x 3,7-4,0 m; 
5. 1/2-1,2 i 2/3-1,4 m. Skrzydło zachodnie: l. 52,6 i 50,0 m; 2. 11,4-12,4 i 6,5-7,5 m; 3. 2,8 i 2,1 m 
(a zrealizowano 0,8 m); 4. licząc od południa: 7,0-7,5 x 8,3 m i 6,5-6,7 x 3,0 m; 5. 1/2-2,0 m i chyba 
tyleż samo 2/3. Natomiast dziedziniec wewnętrzny ma orientacyjne wymiary: 23,5 (S) x 24,0 (E) x 
24,5 (N) x 24,0 m (W).

Choć podane tu wymiary mają tylko charakter orientacyjny, co związane jest z ograniczonymi 
możliwościami odkrywania koron, wymiary wewnętrznego czworoboku, mierzonego w latach 1998-
1999, wynoszące: 48,9 x 50,0 x 50,1 x 50,5 odpowiadają generalnie pomiarowi J. Heisego z końca 
XIX w. (49,75 x 52,6 m).

Uwagę zwraca znaczna grubość murów zewnętrznych (2,8-3,2 m) i mniejsza wewnętrznych (1,8-
2,1, choć zrealizowano tylko grubość 0,8 m), a także prawie identyczne (i podobnie odsądzone) są 
wieże, na planie zbliżonym do kwadratu o boku około 5 m.
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Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych” oraz pu-

blikacji Zamek w Lubawie. Dawniej i dziś, red. L. Kajzer, Lubawa 2001.
Kontynuacja badań jest niezbędna chociażby ze względu na dostarczane przy okazji nowe infor-

macje dotyczące sfery działań konserwatorskich, których zakończeniem powinna być pełna rewita-
lizacja obiektu.

LUBIN, kw. staromiejski, woj. dolnośląskie, AZP 73-20
Od października 1997 do maja 1999 roku prowadzono badania archeologiczno-architektoniczne 

kwartału staromiejskiego, ograniczonego ul. Piastowską, B. Chrobrego i Rynkiem w Lubinie. Wykop 
badawczy objął powierzchnię około 1500 m².

Rozpoznano relikty zabudowy murowanej, głównie jej drugie i trzecie pasmo. Współczesne gra-
nice kwartału nie są zgodne z historycznymi, co wynika z przesunięć zabudowy i ciągów komunika-
cyjnych zrealizowanych w latach 60. i 70. XX w. Rozpoznano łącznie 9 budynków, które o ile były 
podpiwniczone to w pierwszym paśmie zabudowy. Relikty architektury datować można od okresu 
renesansu po czasy nowożytne.

Miąższość nawarstwień przemieszanych sięgała 1,50 m, licząc od współczesnego poziomu, na-
warstwienia zalegające in situ miały grubość nie przekraczającą 1,60 m.

Pod architekturą i w obrębie dziedzińca kwartału, w warstwach osadniczych i na stropie cal-
ca, przebadano 68 obiektów archeologicznych, w tym także z konstrukcjami drewnianymi: studnie 
z cembrowinami drewnianymi i kamiennymi, szamba, chaty o konstrukcji ścian plecionkowej i zrę-
bowej, zakopane beczki, płoty, wybrukowane podwórka itp.

Ruchomy materiał zabytkowy to przede wszystkim ceramika, datowana od końca XIII po wiek 
XVI. Odkryto ponadto przedmioty metalowe oraz drewniane.

Sprawozdanie w Archiwum WKZ w Legnicy.
Badania zakończone.

LUBSKO, st. 31, gm. Żary, woj. lubuskie, AZP 65-09/73
nawarstwienia osadnicze średniowieczne i nowożytne XIII/XIV-XIX w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone pod kanalizację miejską wzdłuż ul. Po-
pławskiego i po północnej stronie budynków przy ul. Popławskiego – wzdłuż ul. Kopernika. Prace 
prowadzone w terminie od 12 czerwca do 15 listopada przez mgr Alinę Jaszewską (autorka sprawoz-
dania, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Żary). Finansowane przez Spółkę Wodno-Ścieko-
wą „Lubsko”. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 500 m².

Odsłonięto nawarstwienia drogi z przełomu XIV/XV-XVIII w., późniejsze warstwy splantowa-
ne w 1933 r., relikty drewnianych zabudowań mieszkalnych z XIV i XV-XVI w. oraz murowanych 
renesansowych piwnic. Uzyskano liczny materiał archeologiczny: ceramikę, przedmioty metalowe 
(ozdobne i użytkowe, m.in. kilka monet), fragmenty przedmiotów skórzanych, drewnianych (pobra-
no kilkadziesiąt próbek dendrologicznych).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskej Żary.
Badania nie będą kontynuowane.

Lubsko, st. 31A, gm. Żary, woj. lubuskie, AZP 65-09/73 – patrz: nowożytność

MIRONICE, st. 13, gm. Kłodawa, woj. lubuskie, AZP 43-11/14
dawne opactwo cystersów, późne średniowiecze•	
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Sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne prowadziła w październiku mgr Małgorza-
ta Pytlak (autorka sprawozdania, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim). 
Finansował Lubuski WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. 

Celem badań było poszukiwanie reliktów kościoła lub klasztoru cystersów. W pierwszym założo-
nym wykopie, tuż pod darnią odkryto 5-metrowej długości kamienną ławę fundamentową północnej 
ściany kościoła. Ponadto odsłonięto kamienno-ceglany fundament wschodniej ściany stodoły, zbu-
dowanej w 1875 roku. Zarówno część kamieni, jak i cegieł użytych do budowy stodoły pochodziła 
prawdopodobnie z kościoła cystersów, który spłonął w 1872 roku.

Kamienne relikty ściany północnej składały się z jednej warstwy kamieni leżących na calcu. 
Praktycznie nie towarzyszył im żaden ruchomy materiał zabytkowy.

Założono ponadto trzy wykopy, których celem było uchwycenie elementów architektury kościoła 
w jego wschodniej części. W wykopie drugim natrafiono na trzy pochówki szkieletowe, które leżały 
poza prezbiterium oraz na gruzowisku, poprzecinane wykopami pod kable energetyczne i wodę.

Materiały zabytkowe z badań znajdują się w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wielkopolskim.

Badania będą kontynuowane.

MOGILNO, st. 1, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-37/117
klasztor (od okresu wczesnego średniowiecza po nowożytność)•	

Badania prowadzili prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa i mgr Wojciech Miłek (Instytut Archeolo-
gii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez WKZ w Toruniu.

Badania ratownicze o charakterze wyprzedzającym prace budowlane prowadzono w związku 
z adaptacją zespołu poklasztornego w Mogilnie na Międzynarodowe Centrum Młodzieży Katolickiej. 
Dwa wykopy badawcze założono w zachodnim skrzydle zabudowy, w pomieszczeniu salki kateche-
tycznej, przy ścianie wschodniej. W wykopach zidentyfikowano trzy poziomy użytkowe. Na głębo-
kości 99,25 m n.p.m. zarejestrowano pozostałości drewnianej podłogi z okresu nowożytnego. Niżej 
odnotowano występowanie warstwy późnośredniowiecznej i następnej z wczesnego średniowiecza. 
W części wschodniej założonych wykopów na głębokości około 0,5 m od poziomu współczesnego 
odkryto relikt fundamentu zbudowanego z kamiennych otoczaków łączonych w części górnej zapra-
wą wapienną, dołem kładzionych na glinę. Relikt fundamentu pochodził z okresu późnego średnio-
wiecza. Dokonane odkrycie dokumentuje fakt, iż w czasach późnego średniowiecza przystąpiono już 
do zabudowy zachodniego skrzydła claustrum. W wykopie I/99, w części wschodniej odsłonięto tak-
że relikty pieca grzewczego typu hypokaustum zbudowanego z cegieł na glinie i miejscowo zaprawie 
wapiennej z okresu późnego średniowiecza, natomiast w części zachodniej wykopu odkryto relikty 
drewnianej zabudowy klasztoru z 2. połowy XI i początków XII wieku.

Badania będą kontynuowane.

NYSA, st. 1, gm. loco, woj. opolskie, AZP 93-31/-
centrum miasta późnośredniowiecznego•	
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 4 października do 24 grudnia 

przez Wacława Romińskiego, Mariusza Krawczyka (autor sprawozdania, Muzeum w Nysie). Finan-
sowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 546 m².

Wykop budowlany objęty ratowniczymi badaniami archeologicznymi zajmował centralną część 
placu rynkowego w Nysie, bezpośrednio na południe od nieistniejącego budynku ratusza. Teren ten 
do 1945 r. objęty był zabudową murowaną. Były to dwa ciągi kamienic przedzielone uliczką o szero-
kości 3,5 m. W wykopie od strony wschodniej odsłonięto zawalisko sklepionych pierwotnie pomiesz-
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czeń ceglanych, zbudowanych na granitowych fundamentach, będących piwnicami istniejących tu 
niegdyś budynków i najprawdopodobniej pełniących pierwotnie funkcję kramów kupieckich. Ich 
powstanie datować można na przełom XIII/XIV, lub pierwsze lata XIV w., co potwierdzają źródła 
pisane, jak i ceramika znaleziona w warstwie kulturowej na poziomie fundamentów tych budowli. 
W wykopie od strony zachodniej odkryto 3 ciągi kamiennych murów fundamentowych o grubości 
dochodzącej do 190 cm, budowanych w technice opus emplectum, na zaprawie wapiennej, licowane 
kamieniem łamanym. Według źródeł pisanych, w tym miejscu Rynku na przełomie XIII/XIV wznie-
siono kamienną budowlę, tzw. dom kupców. Poniżej opisanych elementów zabudowy murowanej nie 
stwierdzono istnienia nawarstwień kulturowych, z wyjątkiem związanych bezpośrednio z budową 
obiektów. Nawarstwienia wystąpiły jedynie na długości uliczki dzielącej dwa ciągi dawnej zabudo-
wy. Składały się na nie: glina namuliskowa, szarożółta glina z domieszką humusu, czarny humus ze 
zbutwiałymi szczątkami organicznymi. Znaleziono tu też nieliczne fragmenty ceramiki późnośre-
dniowiecznej.

Poziom nawierzchni uliczki, już z okresu nowożytnego, wyznaczał ciąg płyt granitowych, posa-
dowionych na głębokości 1,4 m poniżej współczesnej powierzchni.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum w Nysie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Olchowa, st. 20, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie, AZP 103-74/105 – patrz: neolit

OLSZTYN, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 88-50/1
zamek (XIV-XVII w.)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 5 do 17 lipca, przez 
dr Stanisława Kołodziejskiego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie). Finansowane przez 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, WKZ). Trzeci sezon badań po wznowieniu (pierwsze 
prace badawcze – W. Błaszczyk 1959-60, 1969). Przebadano powierzchnię 0, 25 ara.

Badania zamku rozpoczęte w 1997 roku w rejonie wieży cylindrycznej, a w 1998 roku w rejonie 
wieży „starościńskiej”, w 1999 roku stanowiły kontynuację prac z roku poprzedniego i miały na celu 
rozpoznanie i udokumentowanie fundamentowych partii muru wieży oraz relacji pomiędzy murem 
obwodowym zamku i murem wieży. W toku badań rozpoznano mur obwodowy (z odsadzką) i mur 
wieży (bez odsadzki) posadowiony bezpośrednio na skale. Pośród materiałów archeologicznych zna-
leziono ponad 460 fragmentów ceramiki naczyniowej (XVI/XVII w.), liczne gwoździe, fragmenty 
szkła, dachówek i kości zwierzęce. Kilka fragmentów odkrytej ceramiki datowano na XIII/XIV w. Na 
uwagę zasługują fragmenty tynku z pobiałką i ornamentem wykonanym czarną farbą.

Badania nie będą kontynuowane.

OLSZTYN, st. XXIV, Targ Rybny, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto – zasypana fosa z XIV w.•	
osada miejska z XVI-XIX w.•	

Nadzory i wyprzedzające badania archeologiczne zachodniej części Targu Rybnego, przepro-
wadzone w terminie od 7 kwietnia do 5 maja przez mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, 
ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestorów prywatnych. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię około 1000 m².
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Po usunięciu nawarstwień zasypiskowych w roku 1998 do głębokości ca 3,5-4 m zrezygnowano 
z wylania płyty żelbetowej na gruntach zasypowych i postanowiono posadowić budynek na systemie 
ław i stóp fundamentowych. W związku z tym zaistniała konieczność przeprowadzenia badań wy-
przedzających w miejscach wytyczenia ław i stóp, a więc pogłębienia wykopu wykonanego w roku 
poprzednim. W ten sposób wykonano wykopy obwodowe po obrysie trzech działek oraz wykopy 
punktowe pod stopy fundamentowe. Wszystkie odcinki oznaczono kolejnymi literami alfabetu od 
a do g w obrębie wykopu 31. W sumie zadokumentowano 192 m bieżące profili i fragment rzutu o po-
wierzchni 42 m² obrazujący fragment spalonej zabudowy szachulcowej z XVI wieku. Uchwycono 
tu m.in. dwa poziomy takiej zabudowy w części środkowej i północno-wschodniej wykopu (działki 
249 i 250), która została wzniesiona już po zasypaniu pierwszej fosy, a więc najwcześniej w XV 
wieku (najprawdopodobniej w 2. połowie) i wieku XVI. Zabudowa XVII- i XVIII-wieczna została 
zniszczona przez budynki murowane, które wzniesiono w wieku XIX, a te z kolei zostały zniszczone 
przez armię radziecką na przełomie lutego i marca 1945 roku. Ich pozostałości rozebrano podczas 
prac niwelacyjnych prowadzonych po 1945 roku, w wyniku których usypano późniejszy Plac gen. K. 
Świerczewskiego (obecnie Targ Rybny – nazwa przywrócona po 1990 r.). Niewielkie fragmenty tych 
fundamentów zachowały się w części północno-zachodniej wykopu.

Pomimo całkowitego spalenia pierwotnej zabudowy tej części starego miasta, udało się pozyskać 
jeden fragment konstrukcji drewnianej (pal), z którego pobrano próbkę do badań dendrochronolo-
gicznych. Badania te niestety przyniosły wynik negatywny. Na uwagę zasługuje fakt, iż z poziomu 
zabudowy schyłkowo średniowiecznej i wczesnonowożytnej (XV-XVI w.) pozyskano stosunkowo 
nieliczny i rozdrobniony materiał ceramiczny. Ciekawsze, choć tylko pojedyncze są zabytki wydzie-
lone, a konkretnie przedmioty metalowe w postaci m.in. fragmentów dwóch kutych zamków do drzwi 
i niewielkiej, silnie skorodowanej łyżki żelaznej. Kute zamki zachowały się w stanie szczątkowym, 
ze względu na przepalenie w pożarze, a następnie z powodu zalegania w podłożu o dużej przesiąkli-
wości. Dlatego też przedmioty te mają postać sprażonych konkrecji żelaza i tylko we fragmentach 
zachowały swój pierwotny kształt.

Niewątpliwie najciekawszym fragmentem w obrębie wykopu 31 jest profit południowo-wschodni. 
Uchwycono tu bowiem nawarstwienia zasypowe i kształt oraz pierwotną głębokość fosy wykopanej 
po pierwszej lokacji Olsztyna z 1353 roku. Fosa ta została zasypana po drugiej lokacji, czyli po 1378 
roku. Omawiany teren został przejęty pod zabudowę mieszkalną dopiero w wieku XV, a najprawdo-
podobniej w jego 2. połowie, na co zdaje się wskazywać materiał zabytkowy pozyskany w trakcie 
prowadzonych prac. Na badanym odcinku fosa biegła po osi południowy wschód – północny zachód. 
Jej pierwotna szerokość w tym miejscu (w partii stropowej) jest trudna do ustalenia ze względu na 
zniszczenie tych nawarstwień. Na podstawie zachowanych fragmentów można jednak stwierdzić, że 
nie przekraczała 15 m, natomiast jej pierwotna głębokość wahała się od 6 do 7 m. Zasypisko stanowią 
tu siwa glina i siwa gliniasta ziemia w spągu, szare piaski o różnej granulacji oraz szara gliniasto-
piaszczysta ziemia z licznymi odpadami drewna i próchnem, przewarstwione zielonkawym piaskiem 
i gliną. Strop zasypiska stanowi tu beżowa glina, nad którą zalegały warstwy niwelacyjne powstałe 
po 1945 roku. W tej części wykopu (zwłaszcza od strony południowo-zachodniej) udało się także 
uchwycić fragment pierwotnego wału gliniano-ziemnego, zbudowanego z brunatnej gliny w spągu 
i żółtej w stropie, wzdłuż którego (w jego części kulminacyjnej) wytyczono przedłużenie późniejszej 
ulicy Lelewela. Z zasypiska fosy pozyskano bardzo nieliczny materiał zabytkowy w postaci fragmen-
tów naczyń ceramicznych, które można określić jako pochodzące z 2. połowy XIV wieku.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w urzędzie WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.
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OPOLE, Plac Wolności, gm. loco, woj. opolskie, AZP 89-37
nawarstwienia późnośredniowieczne•	
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 29 czerwca do 7 lipca przez 

mgr Ewa Matuszczyk (autorka sprawozdania, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). Finansowane 
przez Centrum Biurowe Lubicz. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 5,4 m².

17 czerwca 1999 roku, w trakcie inspekcji prac ziemnych, przeprowadzonej przez pracownika 
WOSOZ w Opolu stwierdzono przy południowej ścianie wykopu pod budynek wznoszonego Ban-
ku Przemysłowo-Handlowego fragment drewnianej konstrukcji. Prace budowlane na tym odcinku 
wstrzymano.

Badaniami ratowniczymi objęto przestrzeń o wymiarach około 2,25-1,45 x 1,50 m. Na głębo-
kości 3,65 m, licząc od poziomu współczesnego (154,13 m n.p.m.), ukazał się zachowany wieniec 
studni (ob. l). Jej północna część uległa zniszczeniu w toku prowadzonych prac ziemnych. Poziom 
lustra wody wystąpił na głębokości 1,17 m od poziomu zachowania konstrukcji. Pod lustrem wody 
tkwiły ukośnie elementy drewnianej obudowy studni, których nie udało się wyeksplorować. Od stro-
ny zewnętrznej drewnianej obudowy wystąpił filtr piaskowy, szczególnie czytelny od strony północ-
nej. Wnętrze przebadanej części obiektu stanowiła mierzwa przemieszana z próchnicą, zawierająca 
fragmenty naczyń glinianych, szklanych, w tym fragmenty puchara fletowego, kości zwierzęce oraz 
potłuczoną cegłę palcówkę.

W trakcie prowadzonej eksploracji obiektu l, w południowo-wschodnim narożu budynku A, na 
głębokości 4,25 m od poziomu współczesnego (153,53 m n.p.m.) natrafiono na drewniane elementy 
kloaki (ob. 2). Jej wypełnisko stanowiła próchnica przemieszana z mierzwą, w której tkwiły fragmen-
ty naczyń glinianych, szklanych, duża ilość kości zwierzęcych (m.in. kieł dzika, pazury drapieżnych 
ptaków) oraz szczątki botaniczne, w tym pestki wiśni i śliw. Obiekt wyeksplorowano do głębokości 
1,15 (licząc od jego stropu), nie osiągając dna. Badania zakończono na tym poziomie. Dalsza eksplo-
racja była niemożliwa z powodu stojącej w wykopie 50-centymetrowej warstwy wody oraz zniszcze-
nia betonem przy zalewaniu wschodniej ścianki skarbca banku.

W wyniku badań denrologicznych i dendrochronologicznych przeprowadzonych przez M. Krąp-
ca stwierdzono, że obudowa studni została wykonana głównie z drewna sosnowego, którego zły stan 
zachowania uniemożliwił ustalenie jej datowania.

Do budowy dołu kloacznego użyto różnych gatunków drewna: z sosny, dębu i olchy. W wyniku 
przeprowadzonych analiz dendrochronologicznych ustalono, że drewno użyte do jego budowy zosta-
ło ścięte późną jesienią 1499 i wczesną wiosną 1500 roku. Tym samym można przyjąć, że obiekt ten 
został najprawdopodobniej zbudowany w 1500 roku.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Opolskim Roczniku Muzealnym”.
Badania nie będą kontynuowane.

OSTRÓDA, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto – mury miejskie (2. połowa XIV w.)•	
osadnictwo miejskie od XV do XX w.•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 31 lipca do 27 sierpnia 
przez mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwe-
stora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 104 m².

Wykop założono, zgodnie z projektem realizacyjnym, w południowej pierzei ulicy Wyspiańskie-
go, u zbiegu z ulicą Filtrową. Podkreślić należy, iż na skutek prac ziemnych przeprowadzonych w po-
łowie lat 90. podczas wznoszenia budynków sąsiadujących od strony zachodniej wykonano rozkop 
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w kierunku wschodnim, który oprócz tego, że zniszczył częściowo nawarstwienia stratygraficzne, to 
na dodatek spowodował rozebranie wtedy muru miejskiego na odcinku ca 3 m. Ponadto teren działki 
był wykorzystany jako śmietnisko. Po uprzednim usunięciu nawarstwień śmietniskowych i zasypi-
skowych wytyczono wykop o wymiarach 11,5 x 9 m. Przede wszystkim uchwycono trzy rodzaje 
nawierzchni ulicy okrężnej, które funkcjonowały w tym miejscu od czasów lokacji miasta w 1329 
roku do schyłku okresu nowożytnego, a ściślej – do wielkiego pożaru z 1788 roku, kiedy znaczna 
szerokość pierwotnej ulicy okrężnej została przejęta pod zabudowę mieszkalną. Sam fakt uchwy-
cenia pierwotnej szerokości okrężnicy, a właściwie jej skraju południowego, potwierdził natomiast 
rozważania teoretyczne na temat rozplanowania przestrzennego miasta w okresie średniowiecznym. 
Jej skraj południowy uchwycony w terenie pokrywa się z jej linią, która została wytyczona przez 
zastosowanie nałożonych na siebie siatek siedmio- i dziesięcioprętowej. Mamy tu więc do czynie-
nia z kolejnym dowodem, potwierdzającym archeologicznie prawidłowość wykonanej analizy, oraz 
posługiwanie się taką metodą parcelacji w okresie średniowiecznym na terenie państwa zakonnego, 
zwłaszcza w miastach zakładanych na surowym korzeniu.

Poza poszczególnymi fazami użytkowania ulicy okrężnej w obrębie omawianego wykopu od-
słonięto i zadokumentowano niewielki fragment muru miejskiego. Jego zachowane partie stropowe 
były bardzo zniszczone. Na uwagę zasługuje fakt, iż w miejscu tym fundamenty murów obronnych 
posadowione zostały w gruncie podmokłym, którego główny składnik stanowią torfy i zbutwiała 
roślinność wodna. Mamy tu do czynienia z silnym podsiąkaniem wód gruntowych, praktycznie do 
wysokości ca 96,0 m n.p.m., co zostało stwierdzone w dodatkowych wykopach sondażowych. Za-
znaczyć trzeba także, iż pomimo wykonania wykopu sondażowego przy licu północnym muru, do 
głębokości 2 m w warstwie torfowej (94,30 m n.p.m.), czyli ca 4 m poniżej obecnej powierzchni 
terenu, nie udało się uchwycić spągu fundamentu murów miejskich. Na dalsze pogłębianie wykopu 
nie pozwalały warunki geologiczno-glebowe panujące w tym miejscu.

Jeżeli chodzi o nawarstwienia calcowe, to udało się je uchwycić jedynie w północnej części wy-
kopu na wysokości ca 96,00 m n.p.m. Na pozostałym terenie zalegają natomiast grube pokłady gleby 
torfowej i torfu.

Materiał zabytkowy pozyskany w trakcie prowadzenia prac ziemnych był stosunkowo nieliczny. 
Były to głównie fragmenty ceramiki naczyniowej zarówno siwej, jak i ceglastej, fragmenty kafli 
i szkła, oraz nieliczne fragmenty przedmiotów metalowych, m.in. kuty hak, okucie łopaty oraz frag-
ment służący do blokowania języka w zamku. Ponadto pozyskano pojedyncze fragmenty naczyń 
kamionkowych, z których najciekawszy jest fragment kufla westerwaldzkiego z XVIII wieku.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

OSTRÓDA, st. II, wykop 17, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
zamek – gdanisko (XIV-XVIII w.)•	

Odsłonięcie reliktów przedbramia, badania archeologiczne gdaniska, przeprowadzone w terminie 
od 19 kwietnia do 26 maja przez mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). 
Finansowane przez inwestora prywatnego. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię około 50 m².

Badania prowadzone w 1999 roku były kontynuacją prac z roku poprzedniego. Należy podkre-
ślić, iż badania między 2. i 3. filarem gdaniska kontynuowano zarówno w kierunku wschodnim, jak 
i zachodnim ze względu na odsłonięte w tym miejscu elementy drewniane, których przeznaczenie 
było niemożliwe do określenia po pracach przeprowadzonych w 1998 roku. W tym przypadku wykop 
rozszerzono w kierunku zachodnim o 4 m i w kierunku wschodnim o 5,5 m. W kierunku zachod-
nim konstrukcje drewniane kończyły się równo ze ścianami zachodnimi filarów gdaniska, natomiast 
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w kierunku wschodnim, pomimo odejścia od skrajów wschodnich filarów o ca 3 m, nie udało się 
uchwycić ich krańca. Pomimo to można już powiedzieć, iż w tym przypadku mamy do czynienia 
z urządzeniami związanymi z młynem. Wskazuje na to zwłaszcza sposób budowy i łączenia niektó-
rych odsłoniętych elementów drewnianych, który był analogiczny z odsłoniętym podczas nadzorów 
archeologicznych prowadzonych w Pasymiu w 1997 roku, gdzie także natrafiono na relikty młyna 
datowanego metodą badań dendrochronologicznych na koniec wieku XIV, a dodatkowo znanego ze 
źródeł pisanych. W przypadku Ostródy daty dendrochronologiczne pobrane z tych elementów zamy-
kają się w przedziale od 1337 do 1347 roku (trzy próbki). Poza tym jedna próbka została wydatowana 
na okres po 1290 roku i jedna po 1380 roku (badania wykonał dr M. Krąpiec). Tak więc również 
mieszczą się w granicach XIV wieku.

W ciągu dwóch sezonów badań odsłonięto relikty gdaniska w postaci trzech kamiennych fila-
rów oraz wyeksplorowano obszar między poszczególnymi filarami, poczynając od północnej ściany 
zamku, a kończąc na 17. metrze, tj. między 2. a 3. filarem. Oprócz wspomnianych już elementów 
drewnianych związanych z funkcjonowaniem młyna odsłoniętych między 2. a 3. filarem, uchwycono 
nawarstwienia zasypiskowe fosy oraz poziom użytkowy gdaniska między l. i 2. filarem, a także po-
ziom posadowienia poszczególnych filarów (poza filarem pierwszym, po obu stronach którego bie-
gnie kanalizacja kamionkowa uniemożliwiająca prowadzenie badań). Uchwycono także kształt i głę-
bokość fosy w tym miejscu. Podkreślić należy, iż ze względu na niewielką miąższość nawarstwień 
„właściwego gdaniska” oraz wystąpienie filaru trzeciego, gdzie (między filarem 2. i 3.) nie stwier-
dzono obecności nawarstwień latryny, istnieje konieczność kontynuowania badań w kierunku pół-
nocnych (do Drwęcy), w celu stwierdzenia, czy nawarstwienia uchwycone między l. a 2. filarem nie 
są li tylko częścią użytkowaną czasowo przed zakończeniem budowy gdaniska. W przeciwnym razie 
wystąpienie tu tzw. trzeciego filaru wydaje się dość zagadkowe, choć nie można wykluczyć, iż był on 
bardziej związany z urządzeniami młyńskimi niż gdaniskiem, jednakże definitywne rozstrzygnięcie 
tego problemu byłoby możliwe po przeprowadzeniu dalszych badań w kierunku północnym.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych pozyskano także liczny materiał zabytkowy w postaci 
fragmentów ceramiki i kafli od późnośredniowiecznych do nowożytnych (XIV-XVIII w.). Z pozy-
skanych zabytków niewątpliwie najciekawsze są dwa groty bełtów do kusz z tulejami, które można 
datować na przełom XIV i XV wieku.

Oprócz badań archeologicznych sensu stricte prowadzonych w obrębie gdaniska, w kwietniu 
1999 roku odsłonięto przebadane już poprzednio (w latach 1968-1969) relikty przedbramia przy za-
chodnim skrzydle zamku, które zostały uczytelnione w terenie poprzez wymurowanie ich nad obecny 
poziom powierzchni w kamieniu (spąg) i w cegle (wyniesiony strop). Również poszczególne filary 
gdaniska zostały uczytelnione w terenie w postaci wyniesionej nad poziom obecnej powierzchni 
i wymurowanej w kamieniu trwałej ruiny.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Oświęcim-Zamek, st. 1, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 103-49/1 – patrz: wczesne średniowiecze

PISZ, st. I, (wykop 1), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
osada handlowa przy zamku krzyżackim•	
obwarowania miasta (nowożytność)•	
Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 7 do 16 września przez Małgorzatę Bi-

rezowską (autorka sprawozdania, Pracownia Archeologii i Konserwacji Zabytków w Olsztynie). Fi-
nansowane przez inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię 35 m².
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Na głębokości ca 2,1 m od powierzchni występował piasek calcowy. Najstarsza warstwa kulturo-
wa to szarobrązowa, lekko zgliniona próchnica z drobnym gruzem, fragmentami spalenizny, niewiele 
rozdrobnionej ceramiki. Zachował się prawie w całości jeden garnek późnośredniowieczny. Pozosta-
łe warstwy mają charakter wyrównawczy, budowlany lub zasypiskowy.

Na głębokości ca 50 cm od powierzchni wystąpiła korona muru kamiennego spojonego gliną 
z gruzem i miejscami zaprawą piaskowo-wapienną. Mur odsłonięto na długości ca 11,4 m, szerokości 
ca 1,2 m. Fundament zachował się na wysokość 1,2 m. Kamienny mur o nieznanych bliżej parame-
trach przypuszczalnie związany był z nowożytnymi obwarowaniami miasta.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w urzędzie WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Pławniowice, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpły-
wów rzymskich

PŁOCK, st. PSM 80, Stare Miasto, boisko LO im. St. Małachowskiego, ul. Małachowskiego/Piekar-
ska, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 50-54

miasto średniowieczne•	
Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone w dniach od 7 kwietnia do 4 czerwca pod 

kierownictwem mgr. mgr. Macieja Trzecieckiego i Dariusza Osińskiego (Zespół Archeologiczno-
Konserwatorski mgr Andrzej Gołembnik). Finansowane przez Urząd Miasta w Płocku. Przebadano 
powierzchnię 150 m².

Stanowisko PSM 80 to cztery wykopy usytuowane prostopadle bądź równolegle do budynku sali 
gimnastycznej liceum i łącznika pomiędzy salą a gmachem szkoły. Celem badań było prześledzenie 
początków zasiedlenia tej części średniowiecznego Płocka. W trakcie badań wyeksplorowano 380 
jednostek stratygraficznych. Inwentarz zabytków liczy: 4478 fragmentów naczyń ceramicznych, 6 
monet i 49 innych przedmiotów metalowych (w tym: 32 podkówki od butów, 1 podkowa, 2 frag-
menty noży, rama sprzączki żelaznej, mosiężna łuska, ołowiana plomba oraz żelazna ostroga), 7 
fragmentów naczyń szklanych (6 butelek i 1 szklanica), 76 fragmentów kafli oraz 11 fragmentów 
wyrobów skórzanych. Ponadto 29 pozycji inwentarza stanowią przedmioty nieokreślone i 1670 frag-
mentów kości zwierzęcych. Najistotniejszym osiągnięciem jest zlokalizowanie śladów wczesnośre-
dniowiecznego osadnictwa sprzed lokacji miasta. Zgromadzono też dane rozstrzygające charakter 
podziałów własnościowych tej części miasta lokacyjnego w XIV-XV w. Najlepiej reprezentowany 
na stanowisku okres to późne średniowiecze – dokonane obserwacje pozwoliły określić czas zajęcia 
i zagospodarowania tego terenu na wiek XV.

Materiał w posiadaniu Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego mgr Andrzej Gołembnik.
Badania zakończono.

PŁOCK, st. PSM 81, Stare Miasto, ul. Małachowskiego/Kozia, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 
50-54

miasto średniowieczne•	
Badania wykopaliskowe, prowadzone w dniach od 25 maja do 28 lipca pod kierownictwem mgr. 

mgr. Andrzeja Gołembnika i Zbigniewa Polaka (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski mgr An-
drzej Gołembnik). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inwestycji Komunalnych w Płocku. Przeba-
dano powierzchnię 250 m².

Prace wykopaliskowe pozwoliły na zadokumentowanie stratygrafii, układu przestrzennego relik-
tów drewnianej architektury i poziomu stropu calca. Pogłębiły one znajomość pierwotnej topografii 
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terenu zajętego przez miasto i pozwoliły na odtworzenie przemian przestrzennych oraz pierwotnej 
parcelacji tego rejonu (z pocz. XIV w). Wyróżniono 10 faz i kilkadziesiąt poziomów użytkowania 
terenu od 1. ćwierci XIV w. do czasów współczesnych. Odkryto liczne relikty zabudowy w postaci 
budynków drewnianych o konstrukcji zrębowej, warsztat rzemieślniczy, studnie, latryny itp. Pośród 
inwentarza materiału zabytkowego największy udział obok ceramiki mają wyroby metalowe i ko-
ściane.

Materiał w posiadaniu Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego mgr Andrzej Gołembnik.
Badania zakończono.

PŁOCK, st. PSM 82, Stare Miasto, Stary Rynek 10, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 50-54
miasto średniowieczne•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone w dniach od 7 kwietnia do 4 czerwca pod kie-
rownictwem mgr. Macieja Trzecieckiego (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski mgr Andrzej Go-
łembnik). Finansowane przez Urząd Miasta w Płocku. Przebadano powierzchnię 100 m².

Trzy wykopy usytuowane na podwórzu posesji Stary Rynek nr 10 miały na celu prześledze-
nie początków zasiedlenia tej części średniowiecznego Płocka. W trakcie badań wyeksplorowano 
202 jednostki stratygraficzne kategorii I, wyróżniono 210 jednostek stratygraficznych kategorii II. 
Inwentarz zabytków liczy: 718 fragmentów naczyń ceramicznych, 14 przedmiotów metalowych, 
5 naczyń szklanych (6 butelek i 1 szklanica), 29 fragmentów kafli, fragmenty wyrobów skórza-
nych (w tym 2 zachowane w całości buty). Ponadto 10 pozycji inwentarza stanowią przedmioty 
drewniane, w tym 4 toczone talerze (1 zachowany w całości), 146 kości zwierzęcych i 2 fragmenty  
tkanin.

Materiał w posiadaniu Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego mgr Andrzej Gołembnik.
Badania zakończono.

PŁOCK, st. PSM 83, Stare Miasto, Stary Rynek 17, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 50-54
miasto średniowieczne•	

Ratownicze badania wykopaliskowe realizowano w dniach od 19 lipca do 4 września pod kierow-
nictwem mgr. Dariusza Osińskiego (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski mgr Andrzej Gołemb-
nik). Finansowane przez Urząd Miasta w Płocku. Przebadano powierzchnię 62,4 m².

Celem badań było pełne rozpoznanie pierwotnej bryły budynku, umożliwiające rekonstrukcję 
istniejącej kamienicy jako typowego przykładu barokowych kamienic typu południowego. Niewielka 
powierzchnia eksplorowanych wykopów, pomimo zachowania niemal pełnej stratygrafii stanowiska, 
nie pozwoliła na pozyskanie większej ilości zabytkowego materiału ruchomego. 

Materiał w posiadaniu Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego mgr Andrzej Gołembnik.
Badania zakończono.

RADOM, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 74-68
zespół popijarski•	

Badania w dniach od 5 lipca do 31 sierpnia prowadził dr Zbigniew Lechowicz.
Zrealizowano prace badawcze w następującym zakresie: założono 8 wykopów badawczych 

o łącznej powierzchni 120 m2; założono 3 sondaże o łącznej powierzchni 18 m2.
Wydobyto i zinwentaryzowano 5714 artefaktów (w tym 3082 fragmenty ceramiki, 1036 fragmen-

tów skóry). W zakresie prac architektoniczno-historycznych zweryfikowano badania A. Gruszeckie-
go i R. Kańskiego, ponadto dokonano odsłonięcia 95 m2 odkrywek podtynkowych, w tym zbadano 
i zadokumentowano 65 węzłów architektonicznych.



196

Ustalono, iż badany zespół architektoniczny jest związany z kolejnymi etapami rozwoju tzw. No-
wego Miasta, założonego przez Kazimierza Wielkiego oraz kolejnymi fazami zabudowy przestrzeni 
między pierzeją południową rynku i obszaru przylegającego do murów miejskich.

W czasie prac badawczych wydzielono zespoły zabudowy drewnianej z 2. połowy XIV i począt-
ku XV wieku, fazy zabudowy z przełomu XV/XVI wieku, rozbudowy przylegających do linii forty-
fikacji budynków z XVI i XVII wieku. Dokonano weryfikacji i rozwinięcia faz wydzielonych przez 
A. Gruszeckiego i J. Widawskiego, sprecyzowano datowania w/w w oparciu o ponowną interpretację 
źródeł pisanych. Ponadto wyznaczono strefy zagrożenia dla substancji zabytkowej miasta gotyckiego 
w obrębie dziedzińca zespołu popijarskiego i przylegającego do budynków skrzydła południowego. 

Prace analityczne i kameralne realizowane są równolegle.

RADOM, zamek, gm. loco, woj. mazowieckie
zamek•	

Zamek w Radomiu od dość dawna budził zainteresowanie wielu badaczy, o czym świadczy cał-
kiem obfita jego bibliografia. We wszelkich opracowaniach zawsze opierano się na licznych pisanych 
źródłach historycznych, wzbogaconych co najwyżej o spostrzeżenia z doraźnych nadzorów arche-
ologicznych, nigdy jednak nie dokonano jego rzetelnej analizy architektonicznej ani nie wykona-
no planowych badań wykopaliskowych. Uzyskane w trakcie przypadkowych nadzorów znaleziska 
obecnie są niedostępne, gdyż zaginęły lub zostały rozproszone. Szczęśliwie się złożyło, że część 
z nich wcześniej sfotografowano, a niektóre zdjęcia detali kamieniarskich zostały nawet opublikowa-
ne. Po tych nieprofesjonalnych „badaniach” pozostał fałszywie zrekonstruowany mur przylegający 
do zachodniej szczytowej elewacji „domu wielkiego” i pusta teczka po dokumentacji w archiwum 
Radomskiego Konserwatora Zabytków. 

W roku 1999 zespół Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej z Łodzi w porozumieniu z ra-
domską delegaturą Państwowej Służby Ochrony Zabytków wykonał odkrywki pasowe odsłaniające 
fragmenty wątków ceglanych na elewacjach wschodniej, południowej i zachodniej budynku dawnego 
domu zamkowego (obecnej plebani parafii św. Jana Chrzciciela). Stwierdzono istnienie dobrze zacho-
wanych wątków ceglanych, niewątpliwie gotyckich w partii piwnicznej budynku plebani. Natrafiono 
na relikty detalu kamieniarki okien pomieszczeń piwnicznych oraz ślady czterech skutych przypór.

Wyniki tychże zabiegów posłużyły do sformułowania wieloetapowego „Programu badań arche-
ologiczno-architektonicznych zespołu zamkowego w Radomiu”.

Zabytki ruchome uzyskane w trakcie badań i ich dokumentacja po zakończeniu opracowania 
znajdą się w zbiorach działu archeologicznego Muzeum w Radomiu.

Badania będą kontynuowane.

ROGÓW OPOLSKI, st. 13, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/13
ślad osadnictwa (?) z epoki kamienia•	
osada kultury łużyckiej z epoki brązu – okresu halsztackiego•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (?)•	
osada z okresu późnego średniowiecza-nowożytności•	
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w marcu przez dr. Jarosława Bronowickie-

go (autor sprawozdania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu). 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. W trakcie prac natrafiono na peryferyczną, południowo-wschodnią część sta-
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nowiska. Materiały archeologiczne zalegały jedynie w wąskim pasie (ok. 10 m), rozciągającym się 
wzdłuż krawędzi północnej nitki autostrady, w obrębie pomocniczej drogi dojazdowej do budowa-
nego zbiornika kanalizacji burzowej. Odkryto jeden obiekt nieruchomy łączony z osadnictwem póź-
nośredniowiecznym. Ponadto odkryto materiały związane z epoką kamienia (8 artefaktów krzemien-
nych), z epoką brązu – okresem halsztackim (18 fragmentów ceramiki). Nie natrafiono na żadne 
materiały z okresu wczesnego średniowiecza.

Rangę stanowiska określić można jako raczej niską.
Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

RURKA, st. 33, gm. Chojna, woj. zachodniopomorskie, AZP 39-5/65
kaplica templariuszy (komandoria)•	
cmentarzysko (XIV-XV w.)•	

W sierpniu 1999 roku ekspedycja Zakładu Archeologii Architektury Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika przeprowadziła wstępne badania archeologiczno-architektoniczne na terenie dawnej ko-
mandorii zakonu templariuszy w Rurce. Prace zostały poprzedzone sondażowymi badaniami wiertni-
czymi (kwiecień 1999), których wyniki wykorzystano przy zakładaniu wykopów badawczych. Bada-
niami kierowali mgr Przemysław Kłosowski (autor sprawozdania) i dr Marcin Wiewióra. W pracach 
uczestniczyli także mgr Dorota Bienias zajmująca się badaniami geomorfologiczno-geologicznymi, 
Dominika Siemińska zajmująca się konserwacją zabytków oraz 21 studentów odbywających prakty-
kę. Konsultantem naukowym badań była prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa.

Z pierwotnej zabudowy klasztoru do chwili obecnej zachował się jedynie budynek romańskiej ka-
plicy wzniesionej z granitowych kwadr. Za główny cel badań przyjęto określenie chronologii kaplicy 
oraz odtworzenie układu przestrzennego zabudowy komandorii. Ze źródeł historycznych wiadomo, 
że templariusze przybyli w okolice Rurki w latach 30. XIII wieku. W 1234 r. otrzymali jako nadanie 
od księcia szczecińskiego Barnima I ziemię bańską z miastem Banie. Na peryferiach tego obszaru 
wznieśli komandorię w Rurce. Po kasacie zakonu na mocy układu z Kremmen z 1318 r. dobra bran-
denburskie templariuszy przejęli joannici rezydujący w Rurce do roku 1382, kiedy to przenieśli dom 
zakonny do nowo wznoszonego zamku w pobliskiej Swobnicy. W czasach nowożytnych na terenie 
komandorii funkcjonował folwark i gorzelnia. Ciągłe przebudowy (adaptacja kaplicy na budynek 
gorzelni) i wznoszenie nowych budynków gospodarczych doprowadziło do całkowitego zatarcia śla-
dów pierwotnego układu przestrzennego komandorii.

Założono 7 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni około 54 m². Miąższość przebadanych 
nawarstwień sięgnęła 2,5 m. Eksploracja wykazała znaczne zniszczenia w układzie warstw najstar-
szych dokonane w okresie nowożytnym na całym przebadanym obszarze. W kilku miejscach (w wy-
kopie 1/99 i przylegającej do ściany prezbiterium części wykopu nr II) XIX- i XX-wieczne warstwy 
destrukcyjne całkowicie zniosły pierwotny układ warstw. Z tego powodu nie odsłonięto warstw bu-
dowlanych, których obserwacja uściśliłaby datowanie wzniesienia kaplicy. W dwóch odkrywkach 
przylegających do ścian kaplicy (wykopy nr I, 11/99) odsłonięto ławę fundamentową i granitowy, 
fazowany cokół budynku, którego górna część znajduje się około 0,30 m poniżej obecnego pozio-
mu gruntu. Odkrycie cokołu pozwala zweryfikować dotychczasowe opracowania architektoniczne 
obiektu, ma ono także znaczenie dla przyszłych badań, wyznacza bowiem średniowieczny poziom 
użytkowy wokół kaplicy.

W trakcie badań prowadzonych po wschodniej stronie kaplicy, przy prezbiterium w wykopach 
I,VI,I1I/99 odsłonięto część średniowiecznego cmentarzyska. Nad zachowanym układem grobów 
zalegały nowożytne warstwy gruzowiskowe o średniej miąższości 1,5 m.
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Tylko w wykopie III/99 odsłonięto zachowany fragmentarycznie średniowieczny układ warstw 
z XIV- i XV-wiecznym materiałem ceramicznym (ceramika stalowoszara i kamionkowa). W sumie 
odsłonięto 12 grobów, a także liczne kości pozostające w luźnym układzie, pochodzące zapewne 
z grobów wcześniejszych. Odkryci zmarli pochowani zostali zgodnie z rytuałem chrześcijańskim 
głowami na zachód, z rękoma złożonymi na miednicy lub ułożonymi wzdłuż ciała. Część zmarłych 
została pochowana w drewnianych trumnach, których ślady zachowały się w postaci przebarwień 
w obrębie wkopów grobowych. Analiza antropologiczna wykonana przez dr. Andrzeja Florkowskie-
go z Zakładu Antropologii IB UMK wykazała, iż pochowani zmarli to w większości dorośli męż-
czyźni w wieku 25-50 lat.

Wśród przebadanych szczątków kostnych znajdowały się także dwa szkielety dzieci w wieku l-3 
lat. Przy jednym ze szkieletów mężczyzny (grób 1/99), po wewnętrznej stronie prawej kości udowej 
znaleziono 12 całych i 4 połówki srebrnych monet. Monety leżały w układzie jedna na drugiej, w bry-
le patyny. Wokół znajdowała się pozostałość przypuszczalnie drewnianego opakowania lub rulonu. 
Konserwacją monet i wykonaniem ich dokumentacji zdjęciowej zajęły się mgr Małgorzata Grupa 
i mgr Anna Drążkowska z Pracowni Konserwacji IAiE Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po zabie-
gach konserwatorskich monety przekazano do badań numizmatycznych. Analiza wykonana przez 
mgr. Adama Musiałowskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu wykazała, iż są to srebrne dena-
ry margrabiów brandenburskich z dynastii Wittelsbachów bawarskich datowane na lata 1324-1373. 
Zmarłego pochowanego z monetami nie należy wiązać z pochówkiem zakonnika, bowiem reguła 
(zarówno templariuszy, jak i joannitów) zabraniała takiego sposobu chowania. Warstwowy układ 
grobów wskazuje, że cmentarz funkcjonował przynajmniej przez kilkadziesiąt lat. Wnioski z analizy 
odkrytych źródeł sugerują, iż kaplica mogła pełnić w pewnym okresie funkcje parafialne, a obszar 
przy kaplicy funkcję parafialnego cmentarza. Zarówno datowanie odkrytych monet, jak i wyniki ob-
serwacji stratygraficznych wskazują, że odkrytą część nekropolii możemy datować na okres XIV – 
początek XV wieku. Istnienie tej części cmentarzyska należy więc łączyć z działalnością joannitów.

Oprócz sondaży przy kaplicy eksplorowano trzy wykopy na obszarze, gdzie według analogii 
mogła znajdować się zabudowa gospodarczo-mieszkalna. W wykopach badawczych IV,V,VII/99 
usytuowanych w oddaleniu około 35 m od północnej ściany kaplicy, pod warstwą współczesnego 
humusu i bruku kamiennego zalegały nawarstwienia niwelacyjno-nasypiskowe (o średniej miąższo-
ści 0,50 m) oraz warstwy stanowiące wypełniska nowożytnych wkopów. W obrębie zachowanych 
niżej nawarstwień w dwóch wykopach odkryto fragmenty rowu zachowane w postaci nieckowatych 
zagłębień z widocznym układem warstw zasypiskowych. W obrębie nawarstwień natrafiono na pozo-
stałości zalegających w poziomie elementów drewnianych o nieustalonym na obecnym etapie badań 
przeznaczeniu. Dolną granicę chronologiczną obiektu wyznaczył materiał ceramiczny z partii przy-
dennych datowany na XIV-XV wiek. Spąg odkrytych obiektów zarejestrowano na głębokości 1,90-2 
m poniżej obecnego poziomu gruntu.

Równocześnie z pracami archeologiczno-architektonicznymi przeprowadzono badania geo-
morfologiczno-geologiczne stanowiska. Głównym celem prac była próba odtworzenia środowiska 
geograficznego obszaru, na którym funkcjonowała komandoria. Wykonano kilkadziesiąt odwiertów 
geologicznych w obrębie stanowiska i wokół niego. Materiały pozyskane podczas badań staną się 
podstawą opracowania dotyczącego środowiska geograficznego dawnej komandorii.

Ruszowice, st. 35, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, AZP 68-19/236 – patrz: neolit

RUSZOWICE, st. 36, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, AZP 68-20/114
Ratownicze badania archeologiczne zostały przeprowadzone przez firmę „AKME” Zd. Wiśniew-

ski przy współpracy terenowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Prace badaw-
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cze z ramienia „AKME” były nadzorowane przez dr. Aleksandra Limisiewicza, natomiast kierował 
nimi w imieniu muzeum mgr Zenon Hendel. Ponadto w badaniach, zarówno na etapie terenowym, 
jak i kameralnym, wzięli również udział mgr K. Czapla, mgr Al. Dobrowolski, mgr W. Pogorzelski, 
mgr L. Lenarczyk oraz student Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego A. Hajzler. 

SANOK, st. 1, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 113-78/1
grób wczesnośredniowieczny•	
warownia średniowieczna•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 25 maja do 4 lipca przez 
mgr Marię Zielińską (autorka sprawozdania, Muzeum Historyczne w Sanoku). Finansowane przez 
Muzeum Historyczne w Sanoku. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 47, 5 m².

Odsłonięto kolejne odcinki muru obronnego odkrytego wraz z gotycką wieżą w 1997 roku. Od-
słonięte fragmenty muru kamiennego ze śladami reperacji cegłą „palcówką” runęły wraz z częścią 
zbocza wzgórza. Wydarzenie to miało miejsce prawdopodobnie w XVI wieku. W miejscach o niena-
ruszonej stratygrafii uchwycono warstwy budowlane muru z 1. poł. XIV w. (czasy króla Kazimierza 
Wielkiego) – chronologia poświadczona źródłami pisanymi.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Historycznym w Sanoku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

SIERPC, st. 21, Stare Miasto, ul. Farna, woj. mazowieckie, AZP 43-53/76
kościół pw. św. Wita, Modesta i Krescencji – cmentarz przykościelny•	

Ratownicze badania sondażowe, prowadzone w maju pod kierownictwem mgr. Andrzeja Gołemb-
nika (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski mgr Andrzej Gołembnik). Finansowane przez parafię 
rzymskokatolicką pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu. Przebadano powierzchnię 150 m².

Prace prowadzone były na dziedzińcu kościoła (od strony południowej) i wąskim wyko-
pem wykraczały poza jego ogrodzenie. W rejonie dziedzińca dwa wykopy odsłoniły skupienie 
pochówków o miąższości blisko 2 m. Mnogość mogił i późniejsze zakłócenie wkopami dla mo-
gił zbiorowych, zarejestrowane w południowo-wschodnim narożniku dziedzińca, nie dały szan-
sy wydzielenia faz użytkowania cmentarza. Układ pochówków zdominowany był przez głębokie 
mogiły późnośredniowieczne i nowożytne. Tylko w jednym wykopie (w pobliżu studzienki nr 2) 
natrafiono na pozostałość wkopu grobowego zawierającego ułamki XIV-wiecznej ceramiki. Inten-
sywność użytkowania cmentarza spowodowała całkowite zatracenia pierwotnego układu warstw. 
Ilość pochówków pojawiających się w tym samym miejscu nie tylko doprowadziła do zniszcze-
nia starszych mogił, ale szukając podłoża piaszczystego – do zatarcia pierwotnego poziomu cal-
ca. Na przebadanym obszarze brak było jakichkolwiek warstw poza cmentarnymi. Warstwy te koń-
czą się na linii murowanego ogrodzenia własności kościelnej, co potwierdza stabilność podziału  
własnościowego.

Materiał w posiadaniu Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego mgr Andrzej Gołembnik.
Badania zakończono.

Steklno, st. 9, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 35-05/63 – patrz środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu
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STRZEGOM, ul. Kościuszki 4, gm. loco, woj. dolnośląskie
W październiku i listopadzie na zlecenie parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawicie-

la Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej firma ARCH-BUD z Jaroszowa przeprowadziła archeologicz-
ne badania ratownicze w trakcie budowy domu parafialnego. Badaniami kierował mgr Adam Łaciuk 
(autor sprawozdania), w skład zespołu badawczego wchodzili: dr Tomasz Ciesielski, mgr Waldemar 
Dembiński oraz Tomasz Pasławski.

Badania zlokalizowane były na posesji nr 4 znajdującej się u zbiegu ulicy Kościuszki oraz Ka-
miennej i objęły obszar o powierzchni 168 m2. Maksymalna głębokość wykopu, licząc od poziomu 
ulicy, wynosiła 3,5 m.

W trakcie prac odsłonięto szczątkowo zachowane relikty zewnętrznego muru obronnego Strze-
gomia. Mur zlokalizowany w północnej części wykopu, zorientowany wzdłuż osi wschód-zachód, 
był zniszczony w wyniku wcześniejszych prac budowlanych; odsłonięto jedynie jego podwalinę na 
głębokości 3,0 m, licząc od poziomu ulicy Kościuszki (236,60 m n.p.m.), o szerokości 1,25 m i dłu-
gości 12,5 m. Wykonany był z łamanego bazaltu o średnicy od 25 do 50 cm, układanego na płask 
i łączonego ciemnobrązową gliną bez domieszki wapna. W północno-wschodniej części muru wy-
stąpił fundament, najprawdopodobniej skarpy, przylegający od wewnętrznej strony i łączony na styk, 
a wykonany identyczną techniką jak mur główny. W kierunku zachodnim mur ten rozszerza się do 
szerokości 4,0 m, tworząc najprawdopodobniej fundament pod konstrukcję Bramy Jaworskiej. Na 
niej stał, widoczny jedynie na jednym z profili, mur wykonany podobną metodą jak fundament, łą-
czony jednak gliną, w której stwierdzono występowanie niewielkiej ilości wapna w postaci grudek. 

Pomimo iż od XIII wieku teren ten znajdował się w obrębie miasta lokacyjnego otoczonego 
murami obronnymi, nie stwierdzono występowania tu jakiejkolwiek zabudowy. Należy również za-
uważyć, iż w nawarstwieniach wiązanych ze średniowieczem brak było archeologicznego materiału 
zabytkowego. Przyczyn tego może być wiele. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż teren ten 
jako leżący bezpośrednio przy Bramie Jaworskiej był wielokrotnie niwelowany. Dodatkowo stwier-
dzono dużą ilość wszelkiego rodzaju nowożytnych wkopów budowlanych, poważnie utrudniających 
lub wręcz uniemożliwiających interpretację zachodzących na tym obszarze zmian. Fakt ten tłumaczy 
też brak materiału archeologicznego.

Po zakończeniu badań teren przekazano inwestorowi.

Strzegowa – Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. małopolskie, AZP 95-54 – patrz: paleolit

SULECHÓW, st. 24, wykop II, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 59-15/40
zabudowania późnośredniowieczne (koniec XIV – XV w.)•	
pozostałości zabudowy mieszkalnej z XIX-XX w.•	

Ratownicze badania archeologiczne i nadzór, przeprowadzone 10 marca i od 16 do 23 marca przez 
mgr Małgorzatę Lewczuk (autorka sprawozdania, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze). Finansował inwestor prywatny. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
33,5 m².

Teren objęty badaniami znajduje się w obrębie murów obronnych, w pobliżu Bramy Piastowskiej 
(ul. Handlowa 1-2). W trakcie badań odsłonięto nawarstwienia późnośredniowieczne i wczesnono-
wożytne oraz obiekt z końca XIV – początku XV w., popożarowe pozostałości budynku z końca XV 
– początku XVI w., pozostałości budynku z XIX-XX w.

Obiekt 1 – piwniczka (?) o wymiarach 2,6 x 2,6 m (pierwotnie większa), o zaokrąglonych na-
rożnikach i śladach po słupach lub palach, pochodzi z najwcześniejszej fazy zabudowy parceli nr 2. 
Odkopano fragmenty ceramiki z końca XIV – początku XV w.
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Pozostałości konstrukcji, prawdopodobnie budynku mieszkalnego, z końca XV – początku XVI 
w. Odkryto 2 konstrukcje ceglano-kamienne, z użyciem cegły palcówki, spojone gliną, ze śladami 
spalenizny, które mogły stanowić posadowienia pieców oraz spaloną drewnianą belkę i 11 kamieni 
leżących luźno.

Pozostałości zabudowy mieszkalnej z końca XVIII – XIX wieku, na którą składały się fragmenty 
2 murów fundamentowych oraz posadowienie komina.

W skład pozyskanego w trakcie badań zbioru materiałów ruchomych wchodzi: 1458 fragmentów 
ceramiki późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej, 267 fragmentów kafli z tego samego okresu, 
fragmenty dachówek i rur piecowych, kości zwierzęce i 14 przedmiotów metalowych. Uderzający 
jest całkowity brak materiałów późnonowożytnych i współczesnych. Zebrany materiał jest najwięk-
szym zespołem pozyskanym do tej pory z terenu Sulechowa.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze.

Badania nie będą kontynuowane.

SULECHÓW, st. 24, wykop III, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 59-15/40
zabudowa późnośredniowieczna (XIV/XV-XVI w.)•	
zabudowa nowożytna (XVIII-XIX w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne i nadzór, przeprowadzone 15 września i od 18 do 24 wrze-
śnia przez mgr Małgorzatę Lewczuk (autorka sprawozdania, Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze). Finansował inwestor prywatny. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię około 60 m².

Teren objęty pracami położony jest w granicach murów obronnych, u zbiegu ulic Kopernika i Łu-
kasiewicza, w pobliżu niezachowanej Bramy Swiebodzińskiej.

Obiekty 1, 2, 3 pochodzą z najwcześniejszej fazy zabudowy parceli. Na podstawie występującej 
w nich ceramiki można przyjąć, że powstały w końcu XIV lub na początku XV wieku. Podobnie 
należy datować obiekt 4, który nie zawierał materiału ceramicznego, ale usytuowany był na analo-
gicznym poziomie co obiekty 1, 2, 3.

Pozostałości konstrukcji – odsłonięto fragmenty 13 desek o różnych wymiarach (od 0,26 do 1,20 
m długości) ułożonych poziomo w maksymalnie 3 warstwach, oraz 9 kamieni leżących luźno. Współ-
występująca ceramika datuje konstrukcję na schyłek XV i XVI wiek.

Dwa odcinki fundamentu wykonanego z kamienia i gruzu ceglanego spojonych gliną – półokrą-
gły kształt opisanej konstrukcji nawiązuje do przebiegu dawnej parceli. Konstrukcję można datować 
przypuszczalnie na koniec XVIII wieku.

Pozostałości budynku mieszkalnego (piwnice) – zajmowały obszar 6,2 x 7 m i prawdopodobnie 
należały do budowli XIX-wiecznej, rozebranej po I wojnie światowej.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze.

Badania nie będą kontynuowane.

Sulejów, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie – patrz: wczesne średniowiecze

SZCZECIN – Podzamcze, kw. nr 2, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 30-05/28
miasto średniowieczne i nowożytne•	

Badania prowadził mgr Sławomir Słowiński (autor sprawozdania, Pracownia Archeologiczna 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie) przy udziale mgr. Romana Kamińskiego. Finansowane 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową Podzamcze w Szczecinie. 
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W roku 1999 prowadzono badania w obrębie kwartału ograniczonego ulicami: od północy Kłod-
ną, od wschodu Warzywną, od południa Rybaki i od zachodu Panieńską.

W obrębie kwartału przebadano 21 niewielkich wykopów, których lokalizację uzgodniono z ar-
chitektami i konstruktorami. Wszystkie wykopy usytuowano we wnętrzach kamienic, przeważnie 
w ich narożnikach. Eksplorację prowadzono do głębokości posadowienia ścian budynków murowa-
nych.

Odsłonięto rzuty budynków gotyckich niejednokrotnie zupełnie wcześniej nieczytelne pod póź-
niejszymi przebudowaniami. Natrafiono na pozostałości starszej zabudowy drewnianej, głównie 
wzdłuż ulicy Panieńskiej. Pochodzi ona z okresu lokalizacji, tj. z połowy XIII wieku. Zauważono 
znaczną koncentrację zabytków związanych z rybołówstwem w wykopach przy ulicy Warzywnej. 
Są to łyżwy kościane, płozy kościane, pływaki do sieci z kory oraz bardzo duża liczba fragmentów 
szczątków ryb (ości, łuski, tarczki kostne itp.).

Ulica Warzywna prowadzi do Rynku Warzywnego, w średniowieczu noszącego nazwę Rynek 
Rybny. Koncentracja tego typu zabytków potwierdza fakt zamieszkiwania w tym rejonie ludzi trud-
niących się rybołówstwem.

Prace archeologiczne będą zapewne kontynuowane.

SZCZECIN – Podzamcze, kw. nr 9, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 30-05/28
miasto średniowieczne i nowożytne•	

Badania prowadził mgr Sławomir Słowiński (autor sprawozdania, Pracownia Archeologiczna 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie), przy udziale mgr. Romana Kamińskiego. Finansowane 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową Podzamcze w Szczecinie.

Badania przeprowadzono w obrębie kwartału ograniczonego ulicami: od północy Czwartkową 
(Środową), od wschodu Małą Odrzańską, od południa Kurzą Stopką i od zachodu Targiem Rybnym. 
Pracami objęto głównie wnętrza budynków, z nielicznymi rozszerzeniami na teren podwórzy. W ob-
rębie kwartałów przebadano 15 wykopów, których lokalizację skonsultowano z architektami i kon-
struktorami. Eksplorowano je do głębokości posadowienia fundamentów ścian gotyckich. Ponadto 
prowadzono ratownicze badania archeologiczne podczas robót ziemnych.

Najważniejsze z wyników badań to:
1. Skarb srebrnych monet i ozdób (ponad 700 zabytków), datowany wstępnie na połowę XV w. 

(Targ Rybny 3).
2. Odsłonięcie zespołu budynków wzniesionych w przeciągu XIII i XIV w. w obrębie posesji 

Targ Rybny l. Jest to jeden z nielicznych w Szczecinie przypadków, gdzie istnieje możliwość prze-
śledzenia zmian w zabudowie działki mieszczańskiej w jej najwcześniejszych fazach, z czasów oko-
łolokacyjnych.

3. Odsłonięcie w podwórzu posesji Czwartkowa 8/9 reliktów budowli murowanej interpretowa-
nej jako obiekt typu „kemenate” (drugi w Szczecinie).

4. Natrafienie w ciągu ulicy Targ Rybny na konstrukcje drewniane interpretowane jako pozosta-
łości średniowiecznej nawierzchni ulicy.

Badania w obrębie kwartału zakończono.

SZCZYGLICE, st. 5, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, A2P 68-20/116
Ratownicze badania archeologiczne zostały przeprowadzone w 1999 roku przez firmę „AKME” 

Zd. Wiśniewski przy współpracy terenowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. 
Prace badawcze z ramienia „AKME” były nadzorowane przez dr. Aleksandra Limisiewicza, nato-
miast kierował nimi z ramienia muzeum mgr Zenon Hendel. Ponadto w badaniach, zarówno na etapie 
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terenowym, jak i kameralnym, wzięli również udział mgr K. Czapla, mgr Al. Dobrowolski, mgr W. 
Pogorzelski, mgr L. Lenarczyk oraz student Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego A. 
Hajzler.

SZYDŁÓW, zamek, gm. loco, woj. świętokrzyskie
zamek królewski z okresu średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w maju i czerwcu przez 
prof. dr. hab. Leszka Kajzera (autor sprawozdania), mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, mgr. Marcina 
Lewandowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansował WKZ, Urząd Gminy 
Szydłów. Pierwszy sezon badań. 

Badania związane były z powstaniem na dziedzińcu zamkowym nowego budynku szkoły pod-
stawowej. Wyeksplorowano 15 jednostek badawczych o łącznej powierzchni około 400 m² i orien-
tacyjnej kubaturze 500 m³. Zgromadzono spory zbiór zabytków ruchomych (głównie ułamki naczyń 
glinianych i kafli piecowych), liczący około 5430 artefaktów, dokumentujących głównie nowożytne 
etapy użytkowania zamku, ujęty w 146 numerach inwentarzowych. Sporządzono niezbędną doku-
mentację opisową, rysunkową i mechaniczną oraz pobrano próbki do badań specjalistycznych.

Prace skoncentrowano w północnej partii założenia zanikowego, narażonej na całkowite znisz-
czenie w związku z opisaną inwestycją. W części północno-wschodniej zidentyfikowano przyziemie 
głównego domu zamkowego o wymiarach 15 x 36 m, będącego jednotraktowym budynkiem o po-
trójnym podziale wewnętrznym, z reliktem portalu w środkowej izbie.

Pod „skarbczykiem”, czyli w północno-zachodniej części zamku, natrafiono na dolne partie 
murów dwóch cylindrycznych wież. Obecności wieży, określonej jako B, spodziewała się w latach 
50. Maria Brykowska, zaś wieży G – Bohdan Guerquin, który interpretował ją jednak jako wieżę 
z ostrzem. W południowej partii zamku, przy tzw. sali rycerskiej, czyli właściwym pałacu królew-
skim, przebadano tylko 3 małe sondaże.

Ranga odkryć z 1999 r., zmieniających dotychczasowe poglądy na temat rozplanowania zamku 
szydłowskiego, jest bardzo duża. Potwierdzono roboczą hipotezę L. Kajzera, że zamek składał się 
z dwóch członów: północnego – stanowiącego typowy zamek Kazimierza Wielkiego, i południowej 
części rezydencjonalnej, chyba nieco późniejszej, z pałacem królewskim (raczej już Ludwika Wę-
gierskiego niż Kazimierza Wielkiego).

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, V, s. 257-

286.
Badania powinny być kontynuowane zarówno ze względów konserwatorskich, jak i poznaw-

czych.

ŚWIDNICA, ul. Długa 48-50, gm. loco, woj. dolnośląskie
Badania architektoniczno-archeologiczne na terenie wyburzonych kamienic nr 48 i 50 przy ul. 

Długiej w Świdnicy przeprowadzone we wrześniu 1999 roku miały charakter wstępny i rozpoznaw-
czy, niezbędny do wykonania projektu przyszłej zabudowy tego obszaru. Dalsze finalne prace wyko-
paliskowe planowane były przy realizacji nowo budowanej inwestycji. W skład zespołu badawczego 
weszli: mgr inż. arch. Jerzy Burnita, mgr Dobiesław Karst (autor sprawozdania) i dr Czesław Lasota. 
Pracami wykopaliskowymi kierował D. Karst, J. Burnita sporządził inwentaryzację rysunkową od-
krytych reliktów architektonicznych, badania architektoniczne prowadził C. Lasota. 

W wyniku przeprowadzonych prac wykopaliskowych, uzupełnionych o kwerendę archiwalną, 
uzyskano następujące wnioski: najstarszą zabudowę części frontowych działek nr 48 i 50 tworzy-
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ły domy o konstrukcji szachulcowej, z murowanymi piwnicami. Do piwnic prowadziły pochylnie. 
Budynek na działce nr 48 miał piwnicę o układzie prostopadłym do ul. Długiej, a pochylnię usy-
tuowaną względem niej prostopadle. Kolejną fazę zabudowy części frontowych działek nr 48 i 50 
stanowiły dwutraktowe kamienice o ścianach postawionych na fundamentach filarowo-łękowych, 
z zaadaptowanymi piwnicami zlikwidowanych budynków o konstrukcji szachulcowej. W kamienicy 
nr 50 założono wówczas drugą piwnicę, a w budynku sąsiednim (nr 48) jeszcze jeden bieg pochylni. 
Układ przestrzenny parterów kamienic tworzyły obszerna sień, za którą w trakcie tylnym był prze-
chód prowadzący na podwórze oraz izba tylna. Domy o konstrukcji szachulcowej w Świdnicy były 
wypierane na masową skalę przez budownictwo murowane od końca XIV w. (statut rady miejskiej 
z 1379 roku). 

Inwentaryzacja rysunkowa kamienicy nr 48 i wyniki badań jej reliktów wskazują, że w układzie 
późnogotyckim przetrwała ona do czasu rozbiórki w okresie powojennym. Kamienicę nr 50 rozebra-
no w XIX w. i na jej miejscu wzniesiono nowy od fundamentów budynek.

Z zarejestrowanych warstw w trakcie tylnym późnogotyckiej kamienicy Długa 48 pozyskano 
wiele zabytków ruchomych, wśród których dominowała ceramika naczyniowa. 

II etap badań będzie przeprowadzony przy wykonywaniu wykopu fundamentowego pod inwesty-
cję realizowaną na obydwu parcelach

ŚWIEBODZIN, st. 2, wykop V, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 55-14
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XVIII w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 20 października do 27 listopada 
przez mgr Marlenę Magdę-Nawrocką (autorka sprawozdania, Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza). Finansował inwestor prywatny. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 105 m².

W trakcie prac ziemnych po zdjęciu nadkładu warstwy gruzowo-śmietniskowej o miąższości 1,0-
1,7 odsłonięto konstrukcje drewniane różne chronologicznie. Najstarsze konstrukcje drewniane w po-
staci fragmentu ściany z rozłupanych i pionowo wbitych dranic znajdowały się w warstwie brunatno-
czarnej mazistej ziemi z nielicznymi materiałami ceramicznymi datowanymi wstępnie na XIV w.

Pozostałe konstrukcje zostały wkopane w tę warstwę. Są nimi drewniane czworokątne cembro-
winy dwóch studni pochodzące z 2. połowy XV w. Przestały spełniać swoją funkcję prawdopodobnie 
w XVIII w., kiedy to zostały zasypane piachem i nielicznym materiałem ceramicznym z XVIII w.

Odsłonięta XIV-wieczna warstwa osadnicza dostarczyła oprócz nielicznych materiałów cera-
micznych dość liczne fragmenty skór.

W trakcie prac pod przyłącze kanalizacyjne na głębokości 1,2 m pod poziomem obecnej ulicy 
natrafiono na wcześniejszą nawierzchnię z dużych dopasowanych kamieni.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Środkowego Nadodrza”.
Badania nie będą kontynuowane.

Święty Wojciech, st. 1, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/19 – patrz: wczesne średniowie-
cze

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, AZP 36-81/9 – patrz: mezolit

TARNOWO PAŁUCKIE, st. T 22, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/123
ślady cmentarzyska kultury łużyckiej z IV-V etapu epoki brązu•	
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kościół pw. św. Mikołaja z cmentarzem przykościelnym (około połowy XIII w. – czasy współ-•	
czesne)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 25 czerwca do 30 lipca przez 
prof. dr. hab. Andrzeja Wyrwę (autor sprawozdania, Ekspedycja Archeologiczna „Łekno” z Instytutu 
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Finansowane przez Instytut Historii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, WKZ w Poznaniu. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię około 
120 m².

Prace na stanowisku prowadzone były od 1997 roku. Celem badań w 1999 roku było sprawdzenie 
stratygrafii i sytuacji kulturowej w obrębie wnętrz kościoła pw. św. Mikołaja, ustalenie charakteru, 
chronologii i obszaru zalegania pod podłogą obecnego kościoła pochówków oraz sprawdzenie hipo-
tezy wynikającej ze źródeł pisanych, że przed obecnym kościołem (XIV w.) funkcjonował tu starszy 
(kaplica), z około połowy XIII wieku.

Badania prowadzono na całej powierzchni nawy głównej i w prezbiterium. Wykonano też ko-
lejne sondaże sprawdzające w zakrystii. W trakcie eksploracji odsłonięto 25 grobów szkieletowych 
– część osobników w bardzo dobrze zachowanych trumnach, na których zaobserwowano ślady ma-
lowanych ornamentów w postaci wici roślinnej i kwiatów, krzyży itp. Praktycznie cała powierzchnia 
nawy głównej była zajęta przez pochówki. W prezbiterium pochówki, podobnie jak w poprzednim 
sezonie, zarejestrowano jedynie przy ścianach. Całe wnętrze było ich pozbawione. Odkryto też 11 
nowożytnych monet oraz inne. Najcenniejszym dokonaniem tego sezonu było odsłonięcie szczątków 
kamiennego fundamentu pod konstrukcję wcześniejszego (I) kościoła we wschodniej i północnej 
części prezbiterium oraz w północno-zachodniej części nawy. W pozostałych częściach kościoła po-
zostałości wcześniejszej budowli zostały zniszczone przez wkopy grobowe umieszczone pod podło-
gą (II). Fundament w prezbiterium wykonany był z otoczaków gnejsowo-granitowych układanych 
luźno na piaszczystym, żółtopomarańczowym podłożu, bez łączenia jakąkolwiek zaprawą czy gliną. 
Długość części wschodniej zachowanego fundamentu w prezbiterium na linii północ-południe wy-
nosi 2,52 m, a w części północnej na linii wschód-zachód 0,96 m. W narożniku północno-wschodnim 
tej konstrukcji odsłonięto duży, ciosany w czworobok (o ścianach szerokości około 42 cm) pionowy 
pal, który naruszył przebieg fundamentowania. Kamienie użyte do konstrukcji wschodniej części 
fundamentu miały długość od 32 do 52 cm i szerokość od około 10 do 40 cm. Na linii wschód-zachód 
miał on maksymalną szerokość 63 cm. W północno-zachodniej części nawy odsłonięto pozostałości 
narożnika północno-zachodniego tego kościoła. Był on wykonany z dużych otoczaków gnejsowo-
granitowych. W rzucie poziomym tworzące go kamienie układały się pod kątem zbliżonym do kąta 
prostego. Zalegały one na piaszczystym podłożu. Między ich dolną a górną warstwą zaobserwowano 
w jednym miejscu soczewkę brunatnej próchnicznej gleby (najprawdopodobniej pierwotny humus). 
Zachowane relikty posłużyły do dokonania rekonstrukcji rzutu przyziemia kościoła. Zmierzona in 
situ długość całkowita (pomiar od zewnętrznego lica fundamentu w prezbiterium do zewnętrznego 
lica w narożniku) wynosiła 9,70 m. Biorąc poprawkę na ewentualne przesunięcia pierwotnej pozycji 
kamieni fundamentowych, mógł on mieć długość, dla nawy łącznie z prezbiterium, około 10 m (±20 
cm). Był to obiekt orientowany, jednonawowy z nieco węższym prostokątnym prezbiterium. Jego 
rekonstruowane wymiary w przybliżeniu wynoszą: długość nawy mierzona od zewnętrznego lica 
fasady zachodniej do ściany łuku tęczowego około 6,5 m, szerokość zewnętrzna nawy około 4,10 
m. Natomiast rekonstruowane wymiary prezbiterium wynoszą: długość od łuku tęczowego do ze-
wnętrznego, wschodniego lica fundamentu około 3,40 m, podobna była też jego szerokość. Wnętrze 
prezbiterium miało natomiast wymiary około 2,8 x 2,20 m.

Zastrzec jednak należy, że wartości te mają charakter względny, albowiem tak zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne wymiary kościoła były uzależnione od grubości belek konstrukcyjnych i ich ułożenia 
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na kamiennych fundamentach. Najczęściej przy konstrukcji najstarszych tego typu kościołów obser-
wuje się sytuowanie belek pośrodku lub bliżej zewnętrznego lica fundamentu.

Datacja tego obiektu oprócz wspomnianych wyżej przesłanek historycznych uzupełniają znalezi-
ska fragmentów czterech polskich brakteatów odkrytych między i pod kamieniami fundamentowymi 
środkowej części fundamentu prezbiterium. Brakteaty te zachowały się jednak w bardzo złym stanie, 
datuje się je na około połowę XIII wieku.

W kościele od 1996 roku prowadzone są prace konserwatorskie – renowacja i restauracja obiektu, 
obejmujące całą bryłę kościoła i zdobiącą go wewnątrz polichromię. Po zakończeniu prac konser-
watorskich i badań specjalistycznych, w tym archeologicznych, ich wyniki zostaną opublikowane 
w monografii kościoła oraz w opracowaniu pt. Ziemia Wągrowiecka – patrz też: www: http;//historia. 
amu.edu.pl/lekno.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w magazynie i archiwum Ekspedycji Archeolo-
gicznej „Łekno” w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Badania nie będą kontynuowane.

TARNÓW JEZIERNY, st. 7, gm. Sława, woj. lubuskie, AZP 64-18/3
zespół obronny – późne średniowiecze •	

Ratownicze badania archeologiczne prowadził od 2 sierpnia do 25 września dr Artur Bogusze-
wicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), przy współpracy Dominika Nowakow-
skiego i Zbigniewa Pozorskiego. Finansował GKZ. Pierwszy sezon badań.

Zespół obronny w Tarnowie Jeziernym zlokalizowany jest przy południowo-wschodnim krańcu 
jeziora Tarnowskiego. Obecnie na powierzchni terenu rozpoznać można kilka elementów dawnego 
założenia obronnego. Główny (pierwszy) człon warowni tworzy stożkowaty nasyp, na którego szczy-
cie znajduje się zbudowany w XVII w. ,,pałacyk myśliwski”. Nasyp od strony północnej, wschodniej 
i południowej otacza mokra fosa. Wzdłuż jej granicy wschodniej i południowej zachowały się frag-
menty wału zewnętrznego. Na północ od wału głównego członu warowni zlokalizowany jest niższy 
nasyp (drugi człon) o czworobocznym zarysie. Regularny zarys obiektu zaburzony jest od strony 
południowo-wschodniej, gdzie styka się z zewnętrznym wałem okalającym fosę pierwszego członu 
warowni. Kolejnym elementem założenia jest płaska powierzchnia terenu – ,,podzamcze”, które od-
dziela oba nasypy od tafli jeziora. Granicę zespołu od strony północnej stanowi relikt szerokiej fosy 
,,zewnętrznej”. 

Badania archeologiczne skoncentrowane zostały na terenie drugiego członu warowni. Wytyczono 
tu wykop (szer. 2 m, dł. 42 m), który miał za zadanie określić stratygrafię obiektu, zasięg stanowiska 
oraz jego chronologię. Poprowadzono go po linii północ-południe od nasady nasypu po obu stronach 
obiektu.

W wyniku badań rozpoznano chronologię, a także częściowo zabudowę drugiego członu warow-
ni. Obecnie można stwierdzić, że obiekt powstał miedzy 2. połową XIV a początkiem XV wieku. 
Czas jego użytkowania prawdopodobnie nie był szczególnie długi, gdyż jego zniszczenie datować 
można na około połowę XV w., ewentualnie 3. ćwierć tego stulecia. Okres funkcjonowania obiektu 
można podzielić na trzy fazy w nawiązaniu do zmian w rozplanowaniu zabudowy. Najstarszy ho-
ryzont użytkowania stożka związany jest z powstaniem rowu, biegnącego ze wschodu na zachód, 
a następnie zasypaniem go warstwą silnie nasyconą kośćmi zwierzęcymi i materiałem ceramicznym. 
O ile funkcja rowu nie rysuje się zbyt jasno (kanał odpływowy?), o tyle towarzyszące mu bogate 
poziomy uznać można za efekt kuchennej obróbki mięsa. W bliżej niesprecyzowanym momencie na 
zasypanym gliną rowie powstał budynek o konstrukcji fachwerkowej, w obrębie którego znajdowała 
się piwnica (chłodnia?). Ta nowa budowla dochodziła do krawędzi wału północnego. Być może jej 
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ściana wznosząca się nad fosą była w jakiś sposób wzmocniona przy pomocy belek (odciski nega-
tywów bierwion zarejestrowano na przepalonych glinianych ścianach). Prawdopodobnie budynkowi 
towarzyszył od południa dziedziniec. W jego obrębie mogły znajdować się jakieś drewniane kon-
strukcje, za czym przemawia znaczna ilość węgli drzewnych. Kres użytkowania założenia obronnego 
związany był z pożarem. W tym wypadku nie można wykluczyć, iż spowodowany był działaniami 
wojennymi, za czym przemawia stosunkowo duża liczba grotów bełtów do kuszy, odnajdowanych 
w różnych częściach plateau stożka.

Badania zaowocowały odkryciem szczególnej formy założenia. 
Wydobyto 7889 fragmentów ceramiki naczyniowej, z czego ponad 98% stanowią fragmenty na-

czyń średniowiecznych (XIV i przede wszystkim 1. połowa XV w.). Poza tym znaleziono wyroby 
metalowe: liczne gwoździe i ich fragmenty, 10 grotów bełtów do kuszy, żelazne okucia, noże (wśród 
nich 3 egzemplarze z płytą i żelaznym nitem), 2 fragmenty sztyletu (mizerykordia?), 2 romboidalne 
bolce żelazne, fragment sprzączki do pasa oraz niekompletny grot strzały, ćwiek, fragment rurki 
klucza (?), kółko, ogniwo łańcucha, hak i walcowata tuleja (ciężarek do sieci?). Pozostały zbiór wy-
robów żelaznych tworzą fragmentarycznie zachowane egzemplarze o trudniej do ustalenia funkcji.

Odkryte przedmioty żelazne stanowią typowy zbiór występujący na późnośredniowiecznych 
obiektach obronnych.

Materiał zabytkowy przechowywany jest w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

TRZEBIATÓW, gm. loco, woj. zachodniopomorskie
miasto – późne średniowiecze•	

Nadzór archeologiczno-konserwatorski oraz badania interwencyjne przeprowadzono w trakcie 
realizacji prac ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej – ulice: Sienkiewicza, 
Wodna, Wąska, Kopernika i Zajazdowa w Trzebiatowie. Finansowane przez Zakład Instalacji Sa-
nitarnych S.C. Sabin Chyżyński z Gryfic. Teren inwestycji obejmował południowy obszar Starego 
Miasta. Prace prowadzono w okresie od l do 26 lipca. Wykopy liniowe miały szerokość około 1,0 m 
i głębokość od 1,7 do 3,0 m.

W trakcie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego na ul. Wąskiej (część zachodnia) natra-
fiono na jeden obiekt – pozostałości południowego frontu piwnicy o kolebkowym sklepieniu, nie 
odnotowano ruchomych źródeł archeologicznych. Ul. Wąska to najdalej na zachód, w stosunku do 
założenia pałacowego (tzw. zamku, na którego miejscu domniemywano obecność wczesnośrednio-
wiecznego grodu), wysunięty odcinek prac ziemnych związanych z budową przedmiotowej inwe-
stycji. Na tyłach kamienic związanych z ulicami Kopernika i Sienkiewicza stwierdzono obecność 
słabo wykształconej próchnicy z grudkami polepy i węgielków drzewnych. Spąg warstwy był silnie 
rozmyty. Do dna wykopu sięgała calcowa glina. W celu uchwycenia źródeł ruchomych wykonano 
eksplorację warstwy z małą zawartością próchnicy w trzech różnych odcinkach wykopu. Nie uzyska-
no wyniku pozytywnego, stąd niemożliwe jest wydatowanie warstwy. Na jednym z odcinków, także 
w podwórzu na tyłach ul. Sienkiewicza, natrafiono na warstwę próchnicy ze spalenizną, soczewkami 
gliny, gruzem ceglanym i polepą odkrytą na głębokości 11,74 m n.p.m., o miąższości dochodzącej 
do 0,5 m. Warstwę tę, zniszczoną częściowo przez współczesne prace ziemne, odsłonięto na odcin-
ku o długości 4,1 m. Wydaje się, że jest ona pozostałością warstwy kulturowej, jednakże brak źró-
deł nie pozwala na określenie jej chronologii. U wylotu ulicy Kopernika wykonano przekop przez 
mur miejski. W wykopie widoczny był głaz narzutowy wchodzący w skład fundamentu muru. Nie 
znaleziono źródeł archeologicznych. Nadzór archeologiczno-konserwatorski nad pracami ziemnymi 
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w obrębie południowej części Starego Miasta Trzebiatowa nie przyniósł spodziewanych efektów, tj. 
nie znaleziono nawarstwień związanych z okresem średniowiecza. Jedynym reliktem zabudowy śre-
dniowiecznej był fragment piwnicy gotyckiej z ulicy Wąskiej.

WITÓW, zespół klasztorny OO. Norbertanów, gm. Sulejów, woj. łódzkie
zespół opactwa norbertańskiego (od 2. poł. XII w. do okresu nowożytnego)•	

Archeologiczno-architektoniczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez 
prof. dr. hab. Leszka Kajzera (autor sprawozdania) i mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, Marcina 
Lewandowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet 
Łódzki. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 25 m².

Opactwo norbertańskie w Witowie koło Piotrkowa Trybunalskiego powstało w 2. połowie XII w. 
z fundacji przedstawicieli rodu Janinów. W 1819 r. zostało ono zlikwidowane, zaś budynki klasztorne 
w znacznej mierze, w połowie tego stulecia, wyburzono. Do dziś zachował się jeszcze kościół pw. św. 
Małgorzaty, ukształtowany po rozbiórce starego w wieku XVIII, a także pozostałości barokowego 
pałacu opackiego, służące miejscowej parafii rzymskokatolickiej. 

Obiekt nie był nigdy przedmiotem badań archeologicznych, choć uwagę historyków sztuki i ar-
chitektów budziły (oprócz wartościowego artystycznie wyposażenia kościoła) relikty obwodu obron-
nego z 2. połowy XV w., z którego do dziś zachowała się późnogotycka wieża bramna. Po II wojnie 
światowej wieża ta oraz kościół były przedmiotem prac konserwacyjno-remontowych. Sporządzono 
wówczas obszerną dokumentację historyczną (K. Głowacki) i techniczną. 

Tegoroczne prace archeologiczno-architektoniczne zmierzały do wstępnego rozpoznania układu 
stratygraficznego całego zespołu, a także rozpoczęcia badań późnośredniowiecznego obwodu mu-
rowanego. Analiza źródeł kartograficznych i planów wskazuje bowiem, że być może całe opactwo 
było pierwotnie otoczone murem obronnym, a także fosą wykorzystującą wody przepływającej obok 
rzeczki Strawy. Wykonano 4 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 25 m² i 2 ciągi odwiertów. 
Zgromadzono nieliczny, głównie nowożytny, ruchomy materiał zabytkowy i dokonano szeregu ob-
serwacji architektonicznych.

Badania skoncentrowano w centralnej partii południowego frontu rozebranych już murów ob-
wodowych (zastąpionych w XIX w. parkanem z cegły), w rejonie późnogotyckiej wieży bramnej. 
Relacje pomiędzy parkanem, a słabo zachowanymi partiami fundamentowymi muru późnośrednio-
wiecznego prześledzono na długości około 60 m. W trakcie tych prac stwierdzono że:

1. Obronny mur, wzniesiony z cegły późnogotyckiej na kamiennym cokole, rozebrany został sta-
rannie, aż do dolnych partii fundamentów. W partii tej grubość jego sięgała 1,7-1,8 m.

2. Partie fundamentowe opisanego muru przewiązano z fundamentami wieży bramnej, co sugeru-
je ten sam czas powstania obu badanych elementów.

3. Istniejący obecnie ceglany parkan, o grubości około 0,5 m, zbudowano na zachowanej koronie 
fundamentów muru późnośredniowiecznego. Przebieg obu murów nie jest jednak równoległy, a od-
stępstwa sięgają l m.

4. W badanej partii (od południa) mur obronny poprzedzała, przynajmniej częściowo mokra, płyt-
ka fosa, której północny skraj znajdował się w odległości około 2 m od niego.

5. Ruchomy materiał zabytkowy znaleziony w opisywanej partii dokumentuje nowożytny etap 
funkcjonowania zespołu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania w Witowie będą kontynuowane, zmierzając do pełnego poznania późnośredniowiecz-

nych urządzeń obronnych opactwa, a potem do pełnej rekonstrukcji jego rozplanowania i etapów 
rozwoju.
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WŁOCŁAWEK, st. 2, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-48/34
cmentarzysko przykościelne (XIII-XIV w.)•	
miasto (XIII-XX w.)•	

Archeologiczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Janusza Pietrzaka 
(autora sprawozdania), mgr. Leszka Wojdę (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Urząd Miasta Włocławka. Kontynuacja badań z 1998 
roku. Przebadano powierzchnię 35 m².

Prace prowadzono na posesjach przy ul. Gdańskiej 3/Bednarskiej i Gdańskiej 3a, gdzie wykona-
no łącznie 4 wykopy, w których wyeksplorowano 9 grobów, zachowanych bądź to fragmentarycznie, 
bądź też w całości. Pozyskany z wykopów ruchomy materiał zabytkowy to głównie ceramika naczy-
niowa, datowana przeważnie na połowę XIII – początek XIV wieku. Obok niej natrafiono również 
m.in. na dwa kabłączki skroniowe.

Prace potwierdziły, iż badany teren wykorzystywany był osadniczo już w pradziejach, a z in-
tensywniejszą okupacją osadniczą mamy do czynienia dopiero w XIII wieku. Następnie w połowie 
tego stulecia założono cmentarz, który użytkowany był zapewne jeszcze przez cały XIV wiek. Był 
to najpewniej cmentarz przykatedralny związany z romańską katedrą powstałą około połowy XIII 
w. i funkcjonujący co najmniej do roku 1329, a więc zniszczenia jej przez Krzyżaków. Wydaje się, 
iż w trakcie obecnych badań uchwycono relikt muru, który można wstępnie połączyć z funkcjono-
waniem tej świątyni. Był on wykonany z łączonych zaprawą wapienną kamieni polnych i przykryty 
warstwami datowanymi ogólnie na połowę XIII i XIV wiek.

Materiały i dokumentację złożono w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki z badań zostaną opublikowane w „Zapiskach Kujawsko-Pomorskich”.
Badania będą kontynuowane.

Wyszyna, st. 11, gm. Władysławów, woj. wielkopolskie, AZP 58-41/4 (numer na autostradzie A2-
390) – patrz: wczesna epoka żelaza

ZALEWO, st. I, wykop 24, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
miasto (późne średniowiecze i nowożytność)•	

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 18 do 21 października przez Małgorzatę 
Birezowską (autorka sprawozdania, Pracownia Archeologii i Konserwacji Zabytków w Olsztynie). 
Finansowane przez inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię 19 m².

Głębokość wykopu wynosiła 1,2 m. Najstarsza warstwa kulturowa widoczna w całym wykopie, 
w części południowej zalega na calcu (glina i piasek). Jej komponentem jest brunatnoczarna próch-
nica, zgliniona, przesycona drewnem i drobinami spalenizny. Zawiera rozdrobniony późnośrednio-
wieczny materiał ceramiczny, nieliczne skrawki skóry. Ślady intensywnego użytkowania – być może 
plac. Młodsze warstwy zawierają drobny gruz, część o charakterze wyrównawczym. Układ warstw 
poziomy, zakłócony współczesnymi wkopami.

W części południowo-wschodniej wykopu natrafiono na nowożytny i XIX-wieczny bruk kamienny 
należący do ulicy, której przebieg zmieniono po II wojnie światowej. Brak pozostałości zabudowy.

Materiały i dokumentację złożono w urzędzie WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Zawichost, st. 2 (kościoły NMP i św. Maurycego), gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 87-75/35 – 
patrz: wczesne średniowiecze
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ZIELONA GÓRA, st. 18, wykop XIV, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 62-14/31
miasto historyczne•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 15 marca do 14 maja przez 
mgr. mgr. Piotra Dziedzica (autor sprawozdania) i Sławomira Kałagate (Muzeum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza). Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przeba-
dano powierzchnię około 3 arów.

Badania poprzedzały powstanie w tym miejscu budynku handlowo-usługowego. Doprowadziły 
do odkrycia reliktów zabudowy mieszkalno-gospodarczej z okresu późnego średniowiecza. Niestety 
pozostałości te zostały w dużej mierze zniszczone przez nowożytne wkopy budowlane i instalacyj-
ne. Prawdopodobnie odkryto również relikty najwcześniejszej ulicy biegnącej na miejscu dzisiejszej 
ulicy Lisowskiego. Z okresu wcześniejszego niż zabudowa pochodzą podłużne obiekty służące do 
odprowadzania wody z okolic Rynku. Odkryto również ślady świadczące o istnieniu na zapleczu 
Rynku „ogródków działkowych”. Wyeksplorowano około 100 warstw i obiektów z okresu od późne-
go średniowiecza do czasów współczesnych. Pozyskano kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki, 
w tym kilka z rozwaliska pieca, w postaci kafli garnkowych.

Odkryto kilkadziesiąt przedmiotów żelaznych, drewnianych i skórzanych. W tym monetę z czę-
ściowo zachowaną datą 177?. Nawarstwienia do głębokości około 1,2 m zostały zniszczone przez 
współczesną (powojenną) zabudowę gospodarczą i wkopy na instalacje. Badania niewątpliwie przy-
czynią się do lepszego poznania początków Zielonej Góry, na który to temat nie ma dostatecznych 
źródeł pisanych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad-
odrza w Świdnicy.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Środkowego Nadodrza”.
Badania nie będą kontynuowane.

Zrębice, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41 – patrz: paleolit
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OKRES NOWOŻYTNY

BEŁŻEC, st. 26, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 96-90/24
obóz zagłady Żydów (okres współczesny – funkcjonował w 1942 r., zlikwidowany w 1943 r.)•	

Badania wykopaliskowe o charakterze sondażowym i odwierty świdrem prowadzono w latach 
1997-1999. Kierował nimi prof. dr hab. Andrzej Kola z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace realizowano na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Warszawie.

W trakcie prac badawczych zlokalizowano 6 masowych mogił ze szczątkami ludzkimi noszącymi 
ślady palenia w górnej części grobów, natomiast w partii spągowej stwierdzono obecność szczątków 
ludzkich niepalonych. Mogiły te posiadały wymiary w granicach 30 m x 7 m i głębokość około 5 m. 
Ponadto odnotowano ślady 45 obiektów obozowych naziemnych i 5 obiektów z częścią zagłębioną 
w ziemi. Większość budowli identyfikowano z barakami obozowymi ustawionymi szeregowo. Po-
nadto wystąpiły budynki gospodarcze i strażnicze oraz budowla identyfikowana z komorą gazową. 
Natrafiono również na pozostałości rampy i bocznicy kolejowej oraz miejsce składowania wapna. 
W nawarstwieniach glebowych na terenie obozu odnotowano około 2000 różnorodnych przedmio-
tów osobistych pozostawionych przez ofiary obozu. Wśród nich najczęściej występowały grzebienie, 
sztućce, szczoteczki do zębów, klucze, maszynki do golenia, ampułki szklane i plastykowe pojemniki 
po medykamentach, okucia butów, monety, opaski z Gwiazdą Dawida oraz pewna ilość amunicji 
zagubionej przez strażników.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. 
Zabytki po konserwacji przekazane zostały do Muzeum Martyrologii w Bełżcu.

BIAŁA PODLASKA, ul. Artyleryjska/Spółdzielcza, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 61-86
cmentarzysko - XVIII w.•	

Badania w formie nadzorów archeologicznych prowadziła mgr Agnieszka Martyniuk- Drobysz. 
Finansowane przez inwestora.

Nadzór archeologiczny przeprowadzono na przełomie września i października 1999 r. przy bu-
dowie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku szpitala. Mimo, iż inwestycja przebiegała w rejo-
nie zabudowanym współcześnie, natrafiono na 53 groby szkieletowe bez wyposażenia, związane 
z XVIII-wiecznym cmentarzem oraz 9 obiektów o nieokreślonej funkcji.

BIAŁA PODLASKA, ul. Brzeska, Moniuszki, Cicha, Przechodnia, Spokojna, Janowska, gm. loco, 
woj. lubelskie, AZP 61-86

nowożytny układ urbanistyczny oraz cmentarzysko – XVI - XVIII w.•	
Badania w formie nadzorów archeologicznych prowadziła mgr Karina Lazarowska. Finansowane 

przez inwestora. 
Nadzór archeologiczny przeprowadzono w okresie 27 lipca – 20 sierpnia 1999 r. przy budowie 

sieci ciepłowniczej. Na całej długości inwestycji uchwycono warstwę kulturową związaną z funk-
cjonowaniem miasta w XVIII - XX w. W sąsiedztwie znanego ze źródeł kartograficznych cmentarza 
żydowskiego natrafiono na ślady 4 pochówków z wyposażeniem w postaci kłódek żelaznych, zloka-
lizowane jednak w warstwie wtórnej. 

BIAŁOGARD, st. 83, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 18-19/67
Stare Miasto - ratusze miejskie (XIV-XIX w.)•	
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Badania prowadziło Muzeum w Koszalinie pod kierunkiem mgr Jacka Borkowskiego (autor spra-
wozdania). Finansowane przez Urząd Miasta w Białogardzie, WKZ w Szczecinie i Muzeum w Ko-
szalinie. Pierwszy sezon badań.

Stacjonarne badania wykopaliskowe miały na celu: uchwycenie śladów zabudowy placu rynko-
wego, ze szczególnym uwzględnieniem reliktów trzech ratuszy i w miarę ich zachowania włączenie 
do zagospodarowania przestrzeni Rynku, określenie dokładnej lokalizacji poszczególnych ratuszy, 
uzyskanie danych na temat kształtowania przestrzeni przez ówczesną zabudowę, uchwycenie śladów 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego, uzyskanie odpowiedzi, czy miasto lokowane było na suro-
wym korzeniu.

Kwartał miejski, w obrębie którego prowadzono badania wykopaliskowe, położony jest między 
ulicami: Kościelną, Staromiejską i Rycerską i zabudowany kamienicami z XIX w., które ograniczają 
obszar Rynku Staromiejskiego. W północno-wschodnim narożniku kwartału rynku wznosi się gotyc-
ki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny powstały mniej więcej w tym samym czasie co 
pierwszy ratusz, czyli w początku XIV w. W pierzei południowo-zachodniej zlokalizowany jest bu-
dynek starego ratusza z roku 1847, w chwili obecnej remontowanego, który spełniał swoje przezna-
czenie do 1926 r. W części północno-wschodniej kwartału rynkowego stoi budynek, który w latach 
30-tych XX w. wybudowano jako kolejny, piąty ratusz miejski, w chwili obecnej siedziba banku.

Przeprowadzona kwerenda źródłowa wskazała, iż w 700- letniej historii miasto posiadało 5 ko-
lejnych budynków ratusza. Analiza dostępnych źródeł pisanych i przekazów ikonograficznych po-
twierdzała istnienie trzech z nich na placu rynkowym, którego zarys nie zmienił się od czasów śre-
dniowiecza.

W pierwszym sezonie badań, w 1999 r., w części centralnej placu założono wykop, w którym na-
trafiono na pozostałości cementowej płyty (4.40 x 3.60 cm) będącej pozostałością pomnika - cesarza 
Fryderyka Wilhelma, pod którą znaleziono metalową tubę zawierającą akt erekcyjny pod budowę 
pomnika, trzy lokalne gazety i 7 pruskich monet z 70-tych lat XIX w.

Dokumentacja oraz materiały przechowywane są w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie. 
Badania będą kontynuowane.

Bielsko-Biała, st. 32, gm. loco, woj. śląskie, AZP 107-48/17 – patrz: późne średniowiecze

BIERUŃ STARY, gm. loco, woj. śląskie
miasto (XIV-XX w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu/październiku, przez Janu-
sza Pietrzaka (autor sprawozdania) i Marcina Lewandowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Bieruń. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 200 m².

Badania objęły rejon rynku w Bieruniu Starym i miały charakter wyprzedzający w stosunku do 
planowanych tu robót drogowych i instalacyjnych. Prace wykopaliskowe poprzedziły badania rada-
rowe i elektromagnetyczne podłoża, wykonane radarem SIR, przeprowadzone przez Zakład Badań 
Nieniszczących KPG Sp. z o.o. z Krakowa. W ich wyniku wskazano trzy rejony badań, w których 
wykonano łącznie VII wykopów archeologicznych. W efekcie stwierdzono, iż:

1. W północnej partii rynku (wykopy II-IV) zachowały się relikty XIX-wiecznego urządzenia 
rynkowego - być może wagi miejskiej. W terenie manifestuje się on pod postacią warstwy łamanego 
kamienia stanowiącego ławę pod zachowane śladowo belki narożnika ścian.

2. W południowo-zachodniej partii rynku zarejestrowano relikty starszej południowej pierzei 
rynku (wykop VI). Datowana jest ona wstępnie na okres od 2 połowy XVII wieku do końca XVIII 
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wieku. Była ona przesunięta o około 12-13 metrów na północ od pierzei współczesnej. Uchwycono 
drewniany chodnik przebiegający niegdyś pod podcieniami, po których pozostały relikty słupów 
pomieszczonych w nawierzchni chodnika. Przed ułożeniem belek moszczenia nawierzchnia rynku 
umocniona została faszyną.

3. We wschodniej partii rynku (wykop VII) zaobserwowano jedynie, iż ukształtowane w trakcie 
użytkowania rynku nawarstwienia ziemne zostały w pasie chodnika przemieszane w trakcie wykony-
wania kilku nakładających się wykopów instalacyjnych.

4. Początki utwardzania nawierzchni rynku pochodzą dopiero z okresu po powiększeniu rynku 
w końcu XVIII lub w początku XIX wieku, oraz iż wybrukowano jedynie część obszaru rynku po-
krywając ją łamanym kamieniem wapiennym, w którym stwierdzono obecność rynsztoku (kanału 
ściekowego) wykonanego z różnych gatunków drewna iglastego. W początkach XX kilkakrotnie 
przebudowywano nawierzchnię.

Stwierdzono również, iż w badanych rejonach brak jest pozostałości, które wiązać można by 
z funkcjonowaniem miasta począwszy od jego lokacji w końcu XIV wieku aż po wiek XVII. Najstar-
sze ślady użytkowania terenu rynku pochodzą dopiero z drugiej połowy XVII wieku.

W trakcie badań pozyskano znaczną ilość ruchomego materiału zabytkowego (5840) głównie 
ułamków naczyń glinianych (4601) i kafli piecowych (856).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 425-432.
Badania nie będą kontynuowane.

BISKUPIEC, st. 1, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XVII-XVIII w.)•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone 12 maja, przez mgr Hannę Mackiewicz 
(ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 8 m².

Prace prowadzono w obrębie działek budowlanych o numerach 137/8 i 137/12. Wytyczono dwa 
wykopy wąskoprzestrzenne, które oznaczono, jako 6a i 6b w obrębie st. I. Wykopy te miały odpo-
wiednio 4,6 i 5,6 metra długości i usytuowane były po osi północny zachód – południowy wschód 
i północny wschód - południowy zachód. Głębokość wykopów pod ławy nie przekraczała 0,4 m, tak 
więc wykonano je w warstwach zasypowych i niwelacyjnych. Jedynie w trzech narożnikach wyko-
nano wykopy o wymiarach ca 1,2 x 1,2 m i głębokości 1,4 m (głębokość przemarzania). W stropie 
wykopu 6a wystąpiła szczątkowa darń, oraz nawarstwienia niwelacyjne w postaci szarej piaszczystej 
ziemi i jasnobrunatnego piasku. Ponadto między 0 a 3,8 m na głębokości 0,2 metra zalegała wylewka 
betonowa. Podobna sytuacja została uchwycona w stropie wykopu 6b. Poniżej - we wkopach pod 
stopy - wystąpiły nawarstwienia osadnicze w postaci brunatno-szarej gliniastej ziemi i ciemnoszarej 
gliniastej ziemi z drobinami spalenizny i zaprawy wapiennej. Poziom ten na podstawie pozyskanej 
ceramiki można datować na XVII-XVIII wiek. W spągu wystąpiła warstwa niwelacyjna jasnoszarego 
i jasnobrunatnego piasku. Nieco klarowniejszą sytuację zarejestrowano w wykopie 6b. Udało się tu 
mianowicie oddzielić poziomy XVII-to i XVIII-to wieczny zwłaszcza w części północno-wschodniej. 
Na głębokości od 0,3 do 0,7-0,8 m uchwycono warstwę szarej ziemi z drobinami gruzu i nielicznymi 
drobinami spalenizny oraz ceramiką XVIII-to wieczną. Poniżej na głębokości od 0,7-0,8 m do 1,1-
1,2 m wystąpiła warstwa XVII-to wieczna w postaci brunatnej gliniastej ziemi z domieszką szarej 
próchnicy i nielicznymi drobinami spalenizny. Spąg stanowi tu warstwa niwelacyjna jasnoszarego 
(w części północno wschodniej) i brunatnego (w części południowo zachodniej) piasku.
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W części południowo zachodniej tego wykopu uchwycono jedynie warstwę XVII-to wieczną 
w postaci szarej gliniastej ziemi z drobną spalenizną oraz fragmentami ceramiki. Nie udało się w tym 
przypadku wydzielić warstwy XVIII-to wiecznej.

Pozyskany materiał zabytkowy był bardzo nieliczny (kilkadziesiąt ułamków) i reprezentowany 
jedynie przez fragmenty ceramiki naczyniowej oraz kafli miskowych. Generalnie można go określić, 
jako pochodzący z XVII i XVIII wieku.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

BISKUPIEC, st. 1, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XIX w.)•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 5 do 11 sierpnia, przez 
mgr Hannę Mackiewicz (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię ca 60 m².

Badania objęły swym zasięgiem działkę o numerze geodezyjnym 138/3 przy ulicy Moniuszki 
w Biskupcu. Wykop został wytyczony zgodnie z projektem realizacyjnym. Miał on kształt nieregu-
larnego wieloboku o wymiarach 12 x l3 x 6 x 3 x 6 x 9 m. Wykop ten do pełnej głębokości (ca 2,6 m) 
został wykonany jedynie w części zachodniej i północno-zachodniej, to jest w miejscu, gdzie przy-
szły budynek ma mieć podpiwniczenie. Na pozostałej części wykonano go tylko do głębokości ca l 
m. Podkreślić należy, iż prace prowadzono w dwóch etapach. Po wykonaniu rozpoznania w postaci 
dwóch niewielkich wykopów sondażowych oznaczonych jako A i B w części zachodniej i północno-
zachodniej (do głębokości ca 1,2 m), wytyczono wykop zasadniczy o wymiarach ca 5 x 10 x 6 x 10 m. 
W wyniku przeprowadzonych prac odsłonięto szczątkowe ślady zabudowy z pierwszej połowy XIX 
wieku. Zabudowa ta widnieje na zachowanych planach katastralnych z połowy XIX wieku. Fakt, iż 
uchwycono tu jedynie partie spągowe fundamentów kamiennych, oraz nieznaczny fragment piw-
niczki w północno-wschodniej części wykopu, zaledwie do głębokości ca 0,8 m, pozwala stwierdzić, 
iż wcześniejsze nawarstwienia stratygraficzne (kulturowe) w tej części starego miasta w Biskupcu 
zostały bezpowrotnie zniszczone w wyniku prac niwelacyjnych prowadzonych w obrębie starego 
miasta po 1945 roku. Dlatego też oprócz zachowanych szczątków architektonicznych wcześniejszej 
zabudowy, w obrębie omawianego wykopu uchwycono jedynie nawarstwienia zasypiskowe oraz cal-
cowe.

Jeżeli chodzi o materiał zabytkowy, to był on bardzo nieliczny. Były to rozdrobnione fragmenty 
naczyń ceramicznych o szerokim spektrum chronologicznym poczynając od schyłku późnego śre-
dniowiecza, a na późnej nowożytności (XIX wiek) kończąc. Wystąpił także l fragment kafla płytowe-
go. Wszystkie materiały zalegały na złożu wtórnym.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

BLEDZEW, st. 45, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 49-13/66
opactwo cystersów – XV - XIX w. (1943 r.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 3 do 19 listopada, przez mgr 
Tadeusza Łaszkiewicza (autor sprawozdania, Muzeum w Międzyrzeczu). Finansowane przez WKZ 
w Zielonej Górze. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 61,25 m².

Badania skoncentrowane w rejonie północno-wschodnie nieistniejącego (nieczytelnego na po-
wierzchni) założenia klasztornego - w strefie wschodniego szczytu głównego północnego skrzydła 
klasztornego i jego styku ze skrzydłem wschodnim.
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Celem badań było dalsze wyjaśnienie istotnych rozbieżności w źródłach ikonograficznych sprzed 
rozebrania klasztoru w 1843 r.

Wykonano 4 sondaże o powierzchni: 8, 12, 19,25 i 22 m², we wszystkich sondażach stwierdzono 
obecność reliktów architektury w postaci ław fundamentowych murów obwodowych i wewnętrz-
nych skrzydeł zabudowy klasztornej (wschodniego i północnego) oraz elementów zagospodarowa-
nia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie: bruków i reliktów drewnianego budynku o przypuszczalnej 
funkcji gospodarczej. Uchwycono także w niektórych partiach niezakłócone układy stratygraficzne 
sprzed ostatnich inwestycji budowlanych opactwa z 2 połowy XVIII w.

W trakcie prac pozyskano ponadto stosunkowo liczny ruchomy materiał ruchomy w liczbie około 
3500 zabytków, z czego około 1600 to fragmenty ceramiki, ponad 700 - kafli piecowych, ponad 500 
- szkła, około 500 - kości, a także inne znaleziska, zabytki wydzielone i próbki różnego rodzaju.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Międzyrzeczu.
Badania będą kontynuowane.

BYTOM, gm. loco, woj. śląskie
W badaniach ratowniczych brali udział pracownicy i studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego. Kontynuowano prace prowadzone w związku z przebudową płyty rynku.
Badania objęły trzy wykopy o łącznej powierzchni blisko 3,5 ara. Ustalono, że w nad calcem 

zalegały 4 poziomy średniowiecznych drewnianych moszczeń, przedzielonych warstwami mierzwy, 
łącznie o miąższości 0,63-0,74 m. Układ starszych nawarstwień kulturowych został w znacznym 
stopniu zniszczony, jednak udało się również miejscowo uchwycić średniowieczny bruk oraz dwa 
poziomy bruku nowożytnego. Nad nimi odsłonięto poziomy budowlane i niwelacyjne z XX w. Za-
rejestrowano również ciąg dalszy drewnianego rynsztoka oraz dobudowane około połowy XVI w. 
skrzydło ratusza. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 329-336.

CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 43-62
osadnictwo miejskie (XV-XX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 7 do 27 czerwca, przez mgr 
Marka Piotrowskiego (autor sprawozdania, EVIS VIS.c.). Finansowane przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Ciechanowie. Drugi sezon badań. Przebadano łącznie około 105 m².

Wyeksplorowano odcinek 1/99 - wykopu głównego (po linii zachód-wschód), o długości 27 m, 
i wykopu poprzecznego (po linii północ-południe), o długości 15 m. Wykop główny przecinał ruchli-
wą ul. Warszawską, wykop poprzeczny leżał na jej przedłużeniu. Eksplorację odcinka 2/99 szybko 
zakończono z uwagi na to, że pod odsłoniętym brukiem z XIX w., który zadokumentowano, bardzo 
cienka warstwa kulturowa leżała bezpośrednio na calcu.

W wykopie głównym, od metra 100, (który oznaczono jako 0) odsłonięto kontynuację zabudowy, 
na przestrzeni 7 metrów, odsłaniając piwnice budynku współczesnego i ceglano-kamienne funda-
menty budynku z XVII/XVIII w.

Wylot ulicy Warszawskiej, to 7,5 m przerwy w ciągu zabudowy, co jednocześnie ukazywało jej 
pierwotną szerokość w obrębie zabudowy miasta średniowiecznego.

Po stronie wschodniej ul. Warszawskiej, odsłonięto kamienne fundamenty budynku, prawdopo-
dobnie z XVIII w., pod nimi fragmenty drewnianej konstrukcji (spalone belki i deski), o szerokości 5 
m, leżące bezpośrednio na calcu. Były to fragmenty zabudowy z przełomu XV i XVI w.



216

Dalej, na wschód, na przestrzeni około 4 m, teren był bardzo zniszczony współczesnymi wkopami 
kanalizacyjnymi oraz telekomunikacyjnymi i nie zachowały się żadne ślady pierwotnej zabudowy.

Budynki wspomniane powyżej, głównym swym trzonem wchodziły pod jezdnię ulicy 17 Stycz-
nia. Zabudowa ta, uznawana jest jako zaplecze gospodarcze południowej pierzei Rynku, całkowicie 
rozebranej przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki od XV do XIX w. i niewielką ilość zabytków metalo-
wych (gwoździe, okucia).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Ciechanowskich Studiach Muzealnych”.
Badania będą kontynuowane w miarę przedłużenia i budowy planowanego kanału deszczowego.

CIELEŚNICA, gm. Rokitno, woj. lubelskie, AZP 58-88
zespół folwarczny (XVI - XIX w.)•	

Badania w formie nadzorów archeologicznych prowadził w okresie lipiec-wrzesień, mgr Edmund 
Mitrus przy budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej. 

Na całej długości wykopu natrafiono na warstwę użytkową, w której wystąpił materiał datowany 
na XVI-XVIII w. Natrafiono również na kilka luźnych fragmentów ceramiki datowanej na epokę 
brązu.

DĄBRÓWNO, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto północno-zachodniej pierzei rynku (XVIII-XX w.)•	

Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 8 do 19 kwietnia, przez mgr 
Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Urząd Gminy 
w Dąbrównie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię ca 110 m².

Badań nie prowadzono do calca, a jedynie do głębokości ca 1 m, zgodnie z zezwoleniem WKZ 
w Olsztynie. W tym celu założono wykop o wymiarach 2 x 41 m, który w trakcie prowadzenia prac 
rozszerzono w kierunku południowo-wschodnim o 13 m. W wyniku przeprowadzonych badań odsło-
nięto partie przyziemia zabudowy zniszczonej w 1945 roku na odcinku 41 m. Uchwycono także skraj 
południowo-wschodni zabudowy przyrynkowej, tj. pierzei północno-zachodniej. Podkreślić należy, 
iż odsłonięte podziały architektoniczne odzwierciedlają układ funkcjonujący do 1945 roku, a więc do 
momentu zniszczenia miasta przez armię radziecką, który nie jest zgodny z pierwotnym rozplano-
waniem starego miasta, funkcjonującym od czasów późnośredniowiecznych. Układ pierwotny został 
zakłócony najprawdopodobniej w początkach lub w połowie XIX wieku, co zostało potwierdzone 
podczas badań prowadzonych w 1998 roku w pierzei południowo wschodniej rynku (wykop 31). 
Jedynie skraj południowo zachodni (wzdłuż ulicy Kościelnej) i południowo wschodni (pierzeja pół-
nocno zachodnia rynku) pokrywają się z pierwotną (średniowieczną) parcelacją miasta. Po wstępnej 
analizie zadokumentowanego układu architektonicznego w porównaniu ze źródłami archiwalnymi 
można stwierdzić, iż na badanym odcinku znajdowały się (do 1945 roku) cztery duże kamienice, 
które dodatkowo uległy wtórnym podziałom, tworząc sześciosegmentowy układ zabudowy. Niestety 
nie udało się określić ile osi znajdowało się w poszczególnych budynkach, zwłaszcza w kamienicy 
w narożniku rynku przy ulicy Kościelnej. I tak od strony tej ulicy znajdowała się kamienica o szero-
kości 7,8 m (licząc do osi fundamentu). Był to jedyny segment, który w miejscu prowadzenia badań 
nie był podpiwniczony. Być może, iż budynek ten był podpiwniczony w części północno-zachodniej, 
czyli u zbiegu ulic Kościelnej i Parafialnej. Jak wynika z planu pochodzącego z 1881 roku był to naj-
dłuższy (ca 33 m) budynek w północno zachodniej pierzei rynku starego miasta. Pozostała zabudowa 
murowana była o ponad połowę krótsza i osiągała zaledwie ca 15 m. Kolejny segment miał ca 6,6 m 
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szerokości i był w całości podpiwniczony i przesklepiony kolebkowo w układzie północny zachód 
- południowy wschód. Była to kamienica trójosiowa, prawdopodobnie dwukondygnacyjna, z niewy-
sokim użytkowym poddaszem (strych). Następny segment miał 8,2 metra szerokości. Znajdowały się 
tu dwa równoległe względem siebie pomieszczenia piwniczne przedzielone ścianą działową wyko-
naną z cegieł nowożytnych. Na uwagę zasługuje fakt, iż podziału dokonano niesymetrycznie. Część 
północno zachodnia miała zaledwie 2 metry szerokości, południowo wschodnia zaś 4,7 m. W tym 
przypadku mamy do czynienia z budynkiem prawdopodobnie pięcioosiowym, symetrycznym, na 
co wskazuje analiza zdjęcia lotniczego z lat trzydziestych XX wieku. Analogiczna sytuacja została 
stwierdzona między 22,6 a 29,4 metrem wykopu. Segment ten, choć węższy o l,4 m, również był 
podpiwniczony i przedzielony ścianą z cegieł nowożytnych. W tym przypadku podziału dokonano 
symetrycznie dzieląc pomieszczenia na dwie równe części. Ostatni z zadokumentowanych segmen-
tów miał 8,40 m szerokości. Został on także przedzielony ścianą działową, ale w tym przypadku 
zbudowaną z kamieni łączonych na zaprawę wapienną. Dzieliła ona budynek na dwie niesymetrycz-
ne części o szerokości ca 2 m (między 30 a 32 m) i 4,8 m (między 32,60 a 37,40 m). Skraj północno 
wschodni wykopu (między 38,10 a 41,30 m), to tylko fragment kolejnego budynku. Analiza źródeł 
ikonograficznych pozwala na stwierdzenie, iż mamy tu do czynienia z częścią murowanej kamienicy 
secesyjnej, dwukondygnacyjnej, pięcioosiowej, bez użytkowego poddasza. Mógł tu się znajdować je-
dynie ciemny, niewysoki strych. Budynek ten został wzniesiony prawdopodobnie w końcu XIX wie-
ku. Był on - podobnie jak pozostała zabudowa - usytuowany kalenicowo względem rynku. Elewacja 
frontowa była symetryczna, pięcioosiowa. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Wszystkie budynki 
wzniesiono na podmurówce kamiennej łączonej na zaprawę wapienną. Okna były dwu- i trójskrzy-
dłowe, drewniane, cztero- i sześciodzielne. W trakcie badań nie udało się pozyskać materiału zabyt-
kowego starszego niż XIX-XX-to wieczny, a i to tylko w bardzo ograniczonym zakresie (pojedyncze 
fragmenty ceramiki, kafli i płytek ceramicznych).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Archiwum WKZ w Olsztynie
Badania będą kontynuowane.

Elbląg, Stare Miasto, st. 32, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

GDAŃSK, st. 39 gm. loco, woj. pomorskie
Badania ratownicze, prowadzone przez mgr Elżbietę Kołosowską, przy ul. Heweliusza. Finan-

sował Hotel Orbis-„Hewelius”. Nadzór w związku z ziemnymi pracami remontowymi. Wykonano 
sondaż o powierzchni 1,5 ara, rejestrując relikty nawarstwień z XVI-XVIII w. z nielicznym materia-
łem zabytkowym.

GDAŃSK, st. 106, ul. Służebna, gm. loco, woj. pomorskie, A2P 12-44/223
zabudowa z okresu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego•	

Badania prowadziła mgr Monika Kasprzak (autorka tekstu, Muzeum Archeologiczne w Gdań-
sku). Prace finansował GEPEC. Badania trwały od 10 listopada 1999 roku do 10 lutego 2000 roku

Badania przy ulicy Służebnej przeprowadzone zostały w związku z przełożeniem na odcinku 
około 90 m rury ciepłowniczej do nowego kanału szerokości 2 m, który był obiektem obserwacji 
archeologicznej.

Głównym celem badań było odnalezienie pozostałości późnośredniowiecznych konstrukcji 
obronnych oraz ustalenie stratygrafii stanowiska określającej historyczny rozwój zabudowy na tym 
obszarze.

W efekcie prowadzonych nadzorów zarejestrowano cztery fazy zabudowy tego terenu.
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Najstarsza związana jest z budową i funkcjonowaniem murów obronnych i datowana na okres po-
między XIV a końcem XVI w. Odkryto pozostałości wewnętrznej i zewnętrznej kurtyny o grubości 
około l,2 m wybudowanej z cegły gotyckiej oraz warstwy niwelacyjne związane z budową obiektu. 
Z końcowym okresem funkcjonowania późnośredniowiecznych murów można wiązać także pozo-
stałości bruku.

Kolejna faza związana jest z okresem częściowej rozbiórki murów, zasypywaniem fosy i powsta-
niem na tym obszarze nowożytnej zabudowy mieszkalnej, która częściowo wykorzystywała kurtynę 
zewnętrzną murów obronnych jako ściany nośne kamienic. Oprócz pozostałości domów z okresem 
tym - trwającym od XVII  do połowy XIX w. - można wiązać kilka warstw niwelacyjnych.

Następna faza trwająca od połowy XIX w do 1945 roku związana jest ze współczesną przebu-
dową i częściową rozbiórką kamienic oraz założeniem kanalizacji ściekowej. Z okresem tym można 
wiązać dwie niwelacje gruzowe oraz dwa poziomy użytkowe.

Ostatnia zarejestrowana faza trwała od 1945 roku do dnia dzisiejszego. Składają się na nią dwu-
metrowa warstwa gruzu powstałego z rozbiórki zniszczonej zabudowy oraz współczesny poziom 
użytkowy.

Materiał ruchomy pozyskany w trakcie prac pochodzi głównie z końca XVI i XVII w.
Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,
Badania zakończono.

Głogów-Stare Miasto, Kw. A-13, A-14, gm. loco, woj. Dolnośląskie – patrz: późne średniowiecze

Głuponie, st. 6, pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, AZP 53-22/6 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

Gniezno, st. 12, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/- – patrz: wczesne średniowiecze

GOŁDAP, st. I (wykop 1), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
osadnictwo miejskie z XVII-XX w.•	

Badania archeologiczne wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone w terminie od 25 
maja do 15 lipca, przez mgr Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finan-
sowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARPP Sp. z o.o. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię około 250 m².

Teren objęty badaniami położony jest w południowo-wschodnim skraju starego miasta, które 
zostało założone w latach 1565 - 1570, zgodnie z poleceniem wydanym przez księcia Albrechta Ho-
henzollerna z 16 grudnia 1565 roku. Przywilej lokacyjny (miasto lokowano na prawie chełmińskim) 
wydał natomiast książę Albrecht Fryderyk 14 maja 1570 roku. W trakcie prowadzenia prac ziemnych 
wykonano 39 wykopów, w tym 5 obwodowych pod fundamenty oraz jeden pod część podpiwniczoną 
w części zachodniej. Pozostałe to wykopy pod stopy ław fundamentowych. Wykop oznaczono nu-
merem l w obrębie stanowiska I, natomiast poszczególne odcinki osobną numeracją według wzoru: 
l/n. W sumie zadokumentowano rysunkowo i fotograficznie 308,50 m bieżących profili. W wyniku 
przeprowadzonych badań, stwierdzono, iż w stropie do głębokości ca 0,2-0,6 m zalegają warstwy 
niwelacyjno-zasypiskowe powstałe po 1945 roku w postaci podsypki szarego piasku pod współ-
czesną nawierzchnię, warstwy żużla, szaro-żółtej warstwy piasku z drobnymi kamykami, ponownie 
warstwy żużla i szaro-brunatnej ziemi z gruzem i kamieniami. Poniżej zalega warstwa kulturowa 
ciemnoszarej (prawie czarnej) i ciemnobrunatnej ziemi z drobinami gruzu i spalenizny, którą należy 
wiązać z początkami funkcjonowania miasta, a więc z XVII-XVIII wiekiem, co potwierdził bardzo 
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nieliczny materiał zabytkowy. Calec w tym rejonie starego miasta zalega na głębokości od l do 2 m. 
Jest to w przeważającej mierze jasnobrunatna, przechodząca w rdzawą glina zwałowa, często silnie 
spiaszczona. W badanym kwartale nie natrafiono na relikty, ani zabudowy murowanej, ani też drew-
nianej. Najprawdopodobniej więc, kwartał ten był wolny od zabudowy mieszkalnej. Potwierdzają to 
między innymi źródła, według których po pożarze w 1694 roku oprócz kościoła i plebani pozostały 
jedynie trzy domy koło ratusza, trudno więc przypuszczać, aby obszary na obrzeżach starego miasta 
były zajęte przez zabudowę.

Z materiałów zabytkowych wystąpiły bardzo nieliczne fragmenty naczyń ceramicznych, które 
można datować na XVII-XVIII wiek. Ponadto udało się także pozyskać niewielką monetę, która 
zalegała na głębokości 1,2 m. Jest to szeląg okupacyjny szwedzki z 1631(?) roku. Moneta ta została 
wybita w Elblągu i wykonano ją z bardzo lichego srebra, a właściwie z miedzi.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Goraj, st. 8, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 88-82/3 – patrz: późne średniowiecze

GÓROWO IŁAWECKIE, st. 1, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XV-XX w.)•	

Badania sondażowe i nadzory archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 30 sierpnia do 
8 października, przez mgr Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finanso-
wane przez Urząd Miasta w Górowie Iławeckim. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 50 m².

Prace ziemne na terenie rynku starego miasta prowadzono podczas wymiany nawierzchni, nie-
których odcinków wodociągów i układania nowych przewodów elektrycznych wokół rynku i ra-
tusza. W północno-zachodniej części rynku założono wykop sondażowy o wymiarach 3 x 11 m, 
który w konsekwencji rozszerzono w kierunku północno-wschodnim o kolejne 3 metry. Odsłonięto 
tu fragment pojemnika na wodę, z którego zachowała się jedynie partia spągowa (dno z grubych 
dranic dębowych) oraz kilka elementów pionowych z jego konstrukcji. Jak wykazują źródła ikono-
graficzne zbiornik napełniany był przy pomocy pomp, do których doprowadzano wodę drewnianym 
rurociągiem. Niestety rurociąg ten został zniszczony podczas niwelowania terenu rynku przed przy-
stąpieniem archeologa do pracy. Zbiornik miał wymiary 3,8 x 4 m i zbudowano go w konstrukcji na 
zrąb. Niestety nie zachowały się tu elementy z konstrukcji ścian. W zasypisku zalegającym nad dnem 
(„podłogą”) zbiornika stanowiącym szarą gliniastą ziemię przemieszaną z gliną pozyskano mate-
riał ceramiczny, który w większości przypadków można określić jako pochodzący z XIX czy nawet 
początku XX wieku. Były to między innymi duże fragmenty mis z białej masy ceramicznej oraz 
duży dzban kamionkowy, który naprawiono przy pomocy drutowania. Naczynia te niemal w całości 
zostały wyklejone. Z elementów konstrukcyjnych zbiornika pobrano próbki do badań dendrochro-
nologicznych. Analizy te jak do tej pory nie zostały jeszcze wykonane. Ponadto zarówno w części 
południowo wschodniej, jak i północno zachodniej rynku wykonano niewielkie sondaże (ca 1,2 x 
1,2 m), które miały dać odpowiedź czy zachowały się tu nawarstwienia kulturowe starsze niż XX-to 
wieczne. Niestety bezpośrednio pod trylinką ułożoną w latach 60-tych obecnego stulecia, zalegała 
podsypka z szarych i żółtych piasków. Poniżej zalegał już tylko calec w postaci brunatnych glin 
zwałowych. Dodatkowo wykonano tu także odwierty świdrem geologicznym do głębokości ca 4 m. 
Wydaje się, iż na skutek prac ziemnych prowadzonych w obrębie rynku w latach 60-tych wykonano 
duże prace niwelacyjne, w wyniku których zniszczono wcześniejsze nawarstwienia. Potwierdziły to 
także wykopy wykonane wokół rynku starego miasta pod przewody elektryczne, co było widoczne 



220

mimo ich niewielkiej głębokości. Taka sama sytuacja została stwierdzona w wykopie pod wymianę 
wodociągu w pierzei północno wschodniej rynku. Tak więc jedynym starszym zachowanym elemen-
tem w obrębie rynku starego miasta był wspomniany zbiornik na wodę. 

Nadzorowano także wykopy wokół samego budynku ratusza, którego początki sięgają późnego 
średniowiecza (do dzisiaj zachowały się tu gotyckie piwnice). Niestety niewielka głębokość wykopów 
nie pozwoliła wydzielić nawarstwień starszych niż powstałe w wyniku prac niwelacyjnych prowa-
dzonych po 1945 roku. Były to głównie ciemnoszare ziemie (próchnica) i szare ziemie przemieszane 
z piaskiem z niewielką ilością gruzu ceglanego. Podkreślić należy, iż tereny bezpośrednio przyległe 
do budynku ratusza mogą zawierać nawarstwienia sięgające późnego średniowiecza. Oprócz tego 
nadzorowano prace w ulicy Warmińskiej (w południowo zachodniej części starego miasta), które pro-
wadzono podczas budowy i częściowej wymiany kanalizacji ściekowej. Wykonano tu trzy wykopy 
(2, 2a i 2b) o łącznej długości 42 m.

Wykop 2 został poprowadzony wzdłuż północnej pierzei ulicy. W stropie wystąpiły tu nawar-
stwienia zasypowe w postaci szarej piaszczystej ziemi, w spągu zaś - zwłaszcza w części wschodniej, 
między 0 a 5 m - udało się uchwycić warstwę późnośredniowieczną w postaci ciemnoszarej gliniastej 
ziemi. Ponadto w obrębie tego wykopu między 15 a 18 metrem na głębokości 1,3 m wystąpił fragment 
drewnianej rury wodociągowej wykonanej z drewna iglastego (sosna?). Niestety jej stan zachowania 
nie pozwolił na pobranie próbki do badań dendrochronologicznych. W części zachodniej wykopu - 
między 18 a 28 m zalegały warstwy zasypowe wykopu liniowego pod stary gazociąg, który wykona-
no w 1910 roku. W wykopie tym uchwycono także fragmenty fundamentów zabudowy zniszczonej 
w 1945 roku (między 7 a 12 metrem). Był to między innymi fragment muru kamiennego o szerokości 
ca 1,1 m zbudowany z kamieni narzutowych łączonych na zaprawę wapienną. Być może, iż mamy tu 
do czynienia z zabudową murowaną sięgającą XVII wieku. Obecnie północna pierzeja ulicy Warmiń-
skiej w tym miejscu jest nadal niezabudowana. W obrębie wykopów 2a i 2b poprowadzonych prosto-
padle i pod kątem 45° do wykopu 2 wystąpiły jedynie nawarstwienia zasypowe związane z pracami 
prowadzonymi pod uzbrojenie terenu w tej części starego miasta w początkach i pierwszej połowie 
XX wieku. Na styku obu wykopów uchwycono między innymi stary kanał kanalizacyjny zbudowany 
z dużych głazów narzutowych spajanych zaprawą wapienną. Jego szerokość dochodziła do 0,7 m. 
Z wykopów 2-2b pozyskano bardzo nieliczny materiał zabytkowy w postaci silnie rozdrobnionej 
ceramiki naczyniowej reprezentującej szerokie spektrum chronologiczne od późnego średniowiecza, 
aż po czasy późnonowożytne (XIX w.).

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Grabek, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56 – patrz: wczesna epoka żelaza

HRUBIESZÓW, st. 24, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 86-94/212
osada kultury malickiej (neolit)•	
osada z okresu nowożytnego (XIX – XX w.)•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr Józefa Niedźwiedzia (Regionalny Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Lublinie) miały charakter nadzoru archeologicznego podczas robót ziem-
nych związanych z budową budynku mieszkalnego, a następnie badań interwencyjnych po odsłonięciu 
obiektów ziemnych i zabytków ruchomych. Badania archeologiczne realizowane były w obszarze hi-
storycznego śródmieścia Hrubieszowa i finansowane były przez inwestora prywatnego. 

Łącznie przebadano powierzchnię około 1,5 ara i odnotowano obecność 4 obiektów ziemnych 
i struktury glebowe z nawarstwieniami kulturowymi. Najciekawszym odkryciem okazała się jama 
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(obiekt nr 3), w której zarejestrowano wiórek i odłupek krzemienny oraz kilka charakterystycznych 
dla kultury malickiej fragmentów ceramiki pochodzących z brzuśca naczynia. Pozostałe trzy obiekty 
(nr 1, 2 i 4) to jamy gospodarcze z okresu nowożytnego (XIX-XX w.), w których odnaleziono drobne 
fragmenty ceramiki.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie. 

Iława, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

IŁAWA, st. I, wyk. 8, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

IŁAWA, st. I (wykop 9), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XVI-XIX w.)•	

Nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych pod wymianę ciepłociągu, przeprowadzone 
w terminie od 15 czerwca do 7 lipca, przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finanso-
wane przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. Pierwszy sezon badań.

W trakcie prac zadokumentowano 277 metrów bieżących wykopu, który podzielono na odcinki. 
W większości nie natrafiono na pozostałości starsze niż XIX-to wieczne. Prace były prowadzone nie-
mal w całości we współczesnych nawarstwieniach zasypiskowych. Stanowiły je: mieszanka piasku, 
ziemi oraz gruzu z okresu budowy okolicznych bloków mieszkalnych. Jednak na niektórych odcin-
kach można było zaobserwować ślady wcześniejszego osadnictwa, w postaci fragmentów ceramiki 
późnośredniowiecznej. Jej pozostałości widoczne były w profilu wykopu 9b. Wykop miał głębokość 
l do 1,2 metra, gdyż na takiej głębokości układano przewody nowego ciepłociągu. W brunatnym za-
sypisku wystąpił ił o barwie zielonkawej. Towarzyszyła mu duża ilość spalenizny i gruzu. Warstwa ta 
nie była ciągła, lecz wielokrotnie zakłócona. Może to wskazywać na fakt, iż mamy tu również do czy-
nienia z warstwami zasypiskowymi. Prawdopodobnie wyrównywano ten teren zwożąc ziemię spod 
wznoszonych w mieście budynków. Calec stanowi tu jasno żółty piasek. Z podobną sytuacją mamy 
do czynienia na odcinku wykopu określonego jako 9f. Tu pod warstwą humusu trafiono na silnie 
przemieszaną warstwę ziemi, gruzu, piasku oraz trudną do rozpoznania warstwę zielonkawego iłu, 
z drobinami ceramiki, prawdopodobnie późnośredniowiecznej. Również i ta warstwa nie stanowiła 
jednolitego ciągu, lecz rodzaj zasypiska, silnie poprzerywanego i przemieszanego. Materiał ten został 
tu najprawdopodobniej nawieziony dla wyrównania terenu. W trakcie prac nie trafiono na ślady starej 
zabudowy. Dopiero na odcinku 9f, między 39.74 a 41.22 metrem odsłonięto pozostałości nowożytnej 
zabudowy. Zasypisko w dalszym ciągu stanowiła mieszanina piasku, gruzu i ziemi. W trakcie prac 
na odcinku 9g, między 3 a 5.6 metrem wykopu natrafiono na relikty brukowanej drogi. Niestety brak 
materiału, który precyzyjnie datowałby ją, nie pozwala na określenie jej chronologii. Bruk wyko-
nano ze średniej wielkości kamieni polnych (ca 20 cm średnicy) i zalegał on na głębokości około l 
m od obecnej powierzchni terenu. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż został on 
wykonany już między XV a XVI wiekiem i funkcjonował nawet do wieku XIX. Bezpośrednio nad 
nią znajdowała się warstwa nowożytnego i współczesnego gruzu. Dno tej części wykopu stanowił 
jasno-żółty piasek. Mała głębokość wykopu oraz sytuacja stratygraficzna nie pozwala jednoznacznie 
określić, czy znajdujący się na dnie tej części wykopu piasek, jest piaskiem calcowym. Na pozosta-
łości zabudowy nowożytnej trafiono także między 4 a 5 metrem fragmentu wykopu 8h. Była to część 
pomieszczenia piwnicznego, obiektu znajdującego się prawdopodobnie przy zachodnim narożu ryn-
ku staromiejskiego. W pozostałej części wykopu sytuacja stratygraficzna nie wykazywała większych 
zmian. Dno wykopu stanowił jasno żółty piasek. Nad nim znajdowała się warstwa współczesnego 
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i nowożytnego gruzu z ziemią i piaskiem. Całość silnie poprzecinana była wkopami pod uzbrojenie 
terenu. Dopiero miedzy 30 a 32 metrem wykopu 8h natrafiono na pozostałość nieczynnej komory 
burzowej z okresu międzywojennego. Między 33 a 37 metrem tegoż wykopu trafiono na pozostałości 
muru ceglanego opartego o pozostałości ściany kamiennej. Odsłonięte relikty ceglane były pozosta-
łością piwnicy, prawdopodobnie już XX wiecznej budowli. Trudniej natomiast ustalić funkcje i chro-
nologię muru kamiennego. W jego okolicy znajdowała się duża ilość spalenizny z gruzem, oraz ślady 
zielonkawej warstwy iłu. W warstwie tej nie trafiono jednak na materiały, które umożliwiłyby cho-
ciaż przybliżone datowanie opisanych reliktów. W dalszej części wykopów sytuacja stratygraficzna 
nie uległa zmianie. Prawie wszystkie wykopy prowadzone były bardzo blisko lub przecinały wkopy 
budowlane współczesnej zabudowy Placu Bandurskiego i jego najbliższej okolicy.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

IŁAWA, st. I, wykopy 11-14, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XIV-XIX w.)•	

Sondażowo-rozpoznawcze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 10 kwietnia 
do 12 maja, przez mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane 
przez Urząd Miasta. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 92 m².

Badania prowadzono w celu  uchwycenia reliktów zabudowy późnośredniowiecznej i nowożyt-
nej. Wyniki tych badań mają posłużyć do wykonania projektu zmiany nawierzchni rynku staromiej-
skiego z uwzględnieniem i uczytelnieniem w terenie pierwotnej zabudowy (granic poszczególnych 
pierzei). W tym celu (zgodnie z zaleceniem WKZ w Olsztynie) wykonano 4 sondaże, które oznaczo-
no numerami od 11 do 14 w obrębie st. I. Wykopy te miały odpowiednio wymiary: wykop 11 - 8,8 x 
2,2 m; wykop 12 - 10,3 x 2,8 m; wykop 13 - 5,3 x 4,1 m; wykop 14 - 7,1 x 3 m. W przeciwieństwie 
do pierwotnych założeń, wytyczono je nie w części środkowej każdej z pierzei, lecz na przedłużeniu 
współczesnych pawilonów wzniesionych w latach 1968 – 1972. Wyjątek stanowi tu pierzeja północ-
na, gdzie założono wykop (12) w części środkowej. Stwierdzono, że na terenie rynku w ostatnich 
latach przeprowadzono intensywne prace niwelacyjno-budowlane i uzbrojeniowe, które zniszczy-
ły pierwotne nawarstwienia kulturowe oraz relikty zabudowy nowożytnej. Tak więc mamy tu do 
czynienia z nawarstwieniami zasypiskowo-niwelacyjnymi zalegającymi na calcu, składającym się 
z piasków różnej granulacji oraz brunatnej zbitej gliny zwałowej (morena denna). Wszystkie wyko-
py doprowadzono do calca, który uchwycono tu na głębokości od 2,4 do 3 m. Poza wspomnianym 
wykopem 12 w pozostałych trzech (11, 13 i 14) udało się uchwycić fragmenty zabudowy murowanej 
zniszczonej przez armię radziecką w 1945 roku. Przeprowadzone badania wykazały, iż wzniesione 
bloki współczesne zostały usytuowane z nieznacznym przesunięciem w stosunku do nowożytnej za-
budowy murowanej. Stosunkowo najmniejsza różnica została stwierdzona w pierzei południowej, 
natomiast największa w porównaniu z zabudową sprzed 1945 roku, w pierzei północnej. Podkreślić 
należy, iż zabudowa murowana wzniesiona w XVIII i XIX wieku wokół rynku nieznacznie różni 
się od pierwotnych podziałów parceli staromiejskich, których dokonano w momencie lokacji miasta 
z zastosowaniem limitacji mierniczej. Pierwotnie bowiem rynek staromiejski miał w przybliżeniu ca 
60 x 60 m. Natomiast współcześnie ma on ca 67,5 x 75 m. Również w czasach nowożytnych jego 
wielkość była różna w stosunku do pierwotnej i wynosiła ca 65 x 65 metrów. Wymiary te zosta-
ły uchwycone, dzięki przeprowadzonym badaniom archeologicznym, w wyniku których odsłonięto 
relikty zabudowy wczesno- oraz późnonowożytnej (w wykopach 11, 13 i 14). Niestety nie udało 
się uchwycić pierwotnych podziałów późnośredniowiecznych, które uległy całkowitemu zniszcze-
niu w wyniku prac budowlanych oraz niwelacyjnych prowadzonych w ostatnich trzech stuleciach. 
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Uchwycono natomiast późnośredniowieczny materiał zabytkowy (fragmenty ceramiki naczyniowej 
i kafli), który zalegał jednak na złożu wtórnym. Wystąpił tu również materiał nowożytny i późnono-
wożytny, a więc pochodzący z XVII - XVIII i XIX wieku. Odsłonięte fragmenty zabudowy, to wy-
łącznie części ścian fundamentowych i podziałów piwnicznych, które wzniesiono z dużych głazów 
narzutowych spojonych słabą zaprawą wapienną z dodatkiem piasków, glin i gruzu ceglano-dachów-
kowego. Odsłonięte elementy architektoniczne zadokumentowano w skali 1:20, przeniesiono na plan 
ogólny w skali 1:500 oraz wykonano wstępną rekonstrukcję zabudowy nowożytnej i późnonowożyt-
nej, która pokrywa się w szerokich granicach z zachowanymi planami archiwalnymi z 1753 (plan 
Stanniusa) i 1810 roku (plan Pipowa).

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

JANOWO, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XV-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne przy budowie kolektora ściekowego, przeprowadzone w terminie od 24 
sierpnia 1999 r. do 15 styczni 2000 r., przez mgr Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHE-
O-ADAM). Finansowane przez OPRI- Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Olsz-
tynie. Drugi sezon badań.

Nadzory były kontynuacją prac prowadzonych w 1998 roku u zbiegu ulic 19-ego Stycznia i Księ-
cia Władysława Białego, które objęły swym zasięgiem teren późnośredniowiecznego cmentarza 
szkieletowego. Nadzory prowadzono zarówno przy wykopach na terenie dawnego starego miasta 
o łącznej długości ca 2550 m, jak również poza dawnym starym miastem o łącznej długości 3600 m, 
gdzie szczególnie interesujące wyniki przyniosły obserwacje wzdłuż ulicy Mławskiej, gdzie udało 
się uchwycić dawny trakt moszczony drewnem. Dlatego też rejon ten w przyszłości należy objąć 
ochroną konserwatorską.

W sumie w wyniku przeprowadzonych nadzorów zadokumentowano w formie rysunkowej ca 
660 metrów bieżących wykopów (profile) oraz wykonano serwis fotograficzny całości nadzorowa-
nych robót. Pobrano także próbki drewna do badań dendrochronologicznych. W wyniku przepro-
wadzonych prac uchwycono nawarstwienia stratygraficzne, które można wiązać z osadnictwem od 
późnośredniowiecznego po współczesne. Ponieważ większość wykopów prowadzono była w ulicach 
i chodnikach, zarejestrowano poszczególne fazy ulic i traktów, bez nawarstwień osadniczych. Te 
ostatnie udało się zarejestrować jedynie w przypadku przyłączy do poszczególnych budynków, lub 
na skraju obecnych chodników ze współczesną zabudową. Były to w przeważającej mierze relikty po 
spalonych zabudowach typu szachulcowego, które zachowały się w postaci wtórnie sprażonej polepy 
i przepalonego drewna. Nie udało się natomiast uchwycić zabudowy drewnianej in situ. Większość 
nawarstwień osadniczych zalega na głębokości ca od l do 1,5 m. Tylko sporadycznie poziom osad-
niczy zalegał na większych głębokościach osiągających 2 m. Przeprowadzone prace potwierdziły, 
iż dawne stare miasto swoim zasięgiem pokrywa się ze współczesną zabudową, choć w niektórych 
przypadkach nieznacznie wykraczało poza obecne granice, zwłaszcza w północno-wschodniej pie-
rzei ulicy Ks. Władysława Białego oraz wzdłuż ulicy Mławskiej. Tak więc należy podkreślić, iż 
pierwotna zabudowa późnośredniowieczna, w zasadzie pokrywa się ze współcześnie określonymi 
granicami starego miasta. Pozostałą zabudowę współczesnego Janowa należy wiązać z osadnictwem 
nowożytnym, a właściwie późnonowożytnym, tj. z wiekami XVIII i XIX. Zabudowa z tych okresów 
w większości przypadków zachowała się do dnia dzisiejszego, w postaci niewielkich domów drew-
nianych o wymiarach nieprzekraczających ca 5 x 5 metrów. Jeszcze w 1820 roku w całym Janowie 
znajdowały się zaledwie 4 domy murowane. Podkreślić należy, iż podczas prowadzonych prac udało 
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się uchwycić skraj południowo-zachodni cmentarza szkieletowego, który w zasadzie pokrywa się 
z pierzeją północno-wschodnią ulicy Księcia Władysława Białego (wykop l c). Podczas prowadzo-
nych nadzorów pozyskano stosunkowo nieliczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń 
ceramicznych oraz kafli garnkowych i płytowych, a także pojedynczych przedmiotów metalowych 
(żelaznych), reprezentujących szerokie spektrum chronologiczne, poczynając od schyłku późnego 
średniowiecza, a na fragmentach współczesnych kończąc.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

JANOWO, st. I, wykop 4-4c, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XV-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych pod wymianę przewodów telekomunikacyjnych, 
przeprowadzone w terminie od 28 października do 12 listopada, przez mgr Adama Mackiewicza 
(autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Telekomunikację Polską S.A. w Olsz-
tynie. Pierwszy sezon badań. 

Nadzory prowadzono w obrębie wykopu liniowego, wytyczonego wzdłuż ulic Mławskiej, Prza-
snyskiej oraz wokół rynku (obręb Placu Kościuszki). Wytyczone wykopy otrzymały numery po-
rządkowe od 4 do 4c na st. I. Większość prowadzonych prac ziemnych nie wykraczała poza obręb 
wcześniej wykonanych wykopów. Opisywane wykopy nie były głębokie, dochodziły do około 0,8 
metra od współczesnej powierzchni gruntu. Mimo niewielkiej głębokości, na całej długości wykopu 
liczącej 204 metry, na głębokości wahającej się od 0.3 do 0.4 metra trafiono na warstwę czarnej zie-
mi z silnie rozdrobnioną ceramiką. W większości przypadków wykopy nie przecinały całkowicie tej 
warstwy. Nawarstwienia, które zgromadziły się ponad nią miały charakter nowożytnego zasypiska. 
Składało się ono w większości z brunatnej ziemi z drobinami gruzu i fragmentami nowożytnej cera-
miki. Sytuacja stratygraficzna w większości wykopów powtarzała się. W kilku miejscach, zwłaszcza 
w trakcie prac przy wykopach pod studzienki telekomunikacyjne osiągnięto warstwę calcową. W za-
dokumentowanych fragmentach wykopów wzdłuż ulicy Mławskiej (wykop 4a), warstwę calcową 
stanowił szary, silnie nasiąkający wodą piasek. Bezpośrednio nad nim znajdowała się warstwa ziemi 
z ceramiką późnośredniowieczną. Ceramikę tę można datować na przełom XV/XVI wieku. Nad nią 
znajdowała się warstwa zasypiskowa, składająca się z brunatnej ziemi, piasku, fragmentów ceramiki 
budowlanej i nowożytnej ceramiki użytkowej. W dalszej części wykopu 4a sytuacja nie zmieniła się 
w sposób znaczący. Woda gruntowa nie podchodziła tu tak wysoko, więc calec stanowił tu jasno żółty 
piasek, nad którym pojawiła się cienka warstwa jasno brązowej ziemi. Nad nią ponownie pojawiła 
się warstwa z ceramiką późnośredniowieczną oraz nowożytne zasypisko. Jedynie w obrębie Placu 
Kościuszki (wykop 4) pod warstwą czarno-brązowej ziemi z ceramiką późnośredniowieczną, stwier-
dzono obecność starszej warstwy kulturowej w postaci brunatnych piasków i brunatnej silnie spłasz-
czonej ziemi o różnych odcieniach. Wystąpiła tu silnie rozdrobniona ceramika, którą można wiązać 
z osadnictwem wczesnego okresu przedrzymskiego (późnolateńskiego) oraz okresu wpływów rzym-
skich, a konkretnie z kulturą przeworską. Fragmenty te występowały na znacznej długości wykopu, 
co wyraźnie wskazuje na fakt, iż mamy tu do czynienia ze stanowiskiem osadniczym. Bezpośrednio 
pod warstwą, którą wstępnie określono jako osadę przeworską, zalegał calec w postaci jasno żółtego 
piasku. Warstwę calcową uchwycono jedynie w wykopach pod wymieniane studzienki telekomuni-
kacyjne. W tych miejscach warstwa określona wstępnie jako pozostałości osady kultury przeworskiej 
miała miąższość nieprzekraczającą 0,3 metra.

Podobnie przedstawiała się sytuacja w wykopie 4b. Przebiegał on wzdłuż wschodniego ciągu 
zabudowy Placu Kościuszki. Tu także na odcinku około 16 metrów między 44 a 60 metrem wykopu 
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trafiono na mniej liczne fragmenty ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów 
rzymskich (kultura przeworska). Na pozostałych odcinkach wykopów nie stwierdzono obecności 
ceramiki starszej niż późnośredniowieczna. Stratygrafia tych wykopów nie odbiegała znacząco od 
wcześniej zaobserwowanej w wykopie 4a. Na ostatnim zadokumentowanym odcinku (wykop 4c) 
nie stwierdzono większych zmian stratygraficznych. Wystąpiły tu jedynie nawarstwienia schyłkowe 
późnośredniowieczne i wczesnonowożytne oraz nowożytne.

Na uwagę zasługuje fakt, że największe nasilenie występowania ceramiki późnośredniowiecznej 
i wczesnonowożytnej stwierdzono wzdłuż ulicy Mławskiej już poza obrębem objętym ochroną kon-
serwatorską. Podobną sytuację stwierdzono także podczas nadzorów archeologicznych prowadzo-
nych przy okazji budowy kolektora ściekowego. Uchwycono tu mianowicie fragment drewnianego 
traktu, który wydatowano metodą dendrochronologiczną na przełom XVI i XVII wieku (próba zosta-
ła wydatowana na okres po 1599 roku).

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

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

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Kłosów, st. 7, gm. Wiązów, woj. dolnośląskie, AZP 86-31/35 – patrz: późne średniowiecze

Kolonia Chabielice, st. 11, gm. Szewców, woj. łódzkie – patrz: wczesna epoka żelaza

Koprzywnica, st. 111, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 91-72/318 – patrz: późne średniowiecze

Korzkiew, st. 1, gm. Zielonki, woj. małopolskie, AZP 100-56 – patrz: późne średniowiecze

KOSZALIN - Stare Miasto, Kwartał staromiejski, woj. zachodniopomorskie, AZP 15-21
zabudowa miejska kwartału (średniowiecze, czasy nowożytne),•	

Badania prowadził mgr Roman Kamiński (autor sprawozdania, Pracownia Archeologiczna Zam-
ku Książąt Pomorskich w Szczecinie). Finansowało Przedsiębiorstwo Budowlane Pro —Bud mgr 
inż. Mariana Jagiełki z Kołobrzegu. Trzeci sezon badań. 

Kontynuowano prace z lat 1997 - 1998. Ich celem było rozpoznanie zabudowy średniowiecznej 
i nowożytnej kwartału. Wyprzedzając harmonogram prac budowlanych badaniami objęto narożnik 
południowo-zachodni kwartału wzdłuż ulicy bpa Cz. Domina Krzywoustego i częściowo ulicy Krzy-
woustego (dawna zwarta zabudowa), oraz partie podwórka w jego części zachodniej. Realizowano 
trzy wykopy (IX - XI) o łącznej powierzchni 870 m². W wykopie IX zlokalizowanym w narożniku 
kwartału odsłonięto małe fragmenty najstarszej średniowiecznej warstwy osadniczej datowanej nie-
licznym materiałem ceramicznym na wiek XIII. Z warstwą tą związane były trzy małe jamy o bliżej 
nieznanym przeznaczeniu. Warstwa zachowała się jedynie w partiach niepodpiwniczonych budyn-
ków. Pozostałe, młodsze warstwowanie, to poziomy niwelacyjne i wypełniska piwnic. 

Jedną z pierwszych budowli murowanych w wykopie był prostokątny budynek usytuowany po osi 
wschód-zachód. Zachowały się jego solidne kamienne fundamenty i rolki z cegły gotyckiej w ścianie 
południowej oraz duże fragmenty posadzki ceglanej. Wstępnie budowlę tą datujemy na wiek XVII. 
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Pozostałe zachowane fragmenty zabudowy narożnika ulicy bpa Domina i częściowo B. Krzywouste-
go to relikty 4 kamienic nr 15, 17, 19 i 21 (numeracja wg planu miasta Koszalina z roku 1880) da-
towanych na wiek od XVIII do XX. Zwraca uwagę bardzo solidne fundamentowanie budynku nr 21 
będące pozostałością dawnej szkoły (XVIII w.), która funkcjonowała do lat 70 -tych naszego wieku.

Wewnątrz podwórka w wykopie X odsłonięto dalsze partie wymoszczenia drewnem, odkryte 
wcześniej w wykopie VII. Poziom ten datowany był na koniec XVIII wieku. Z tym też okresem 
związany był stojący tutaj obudowany deskami śmietnik na odpadki.

W ostatnim. XI wykopie realizowanym w roku 1999, odkryto kolejną na tym terenie drewnianą 
latrynę, współczesną wspomnianemu wyżej śmietnikowi i fragmenty bruków stanowiących utwar-
dzenie podwórka.

Badania będą kontynuowane.

Kozów, st. 5, gm. Złotoryja, woj. dolnośląskie, AZP 79-18/91 – patrz: późne średniowiecze

KRAKÓW, st. 1, ul. Skawińska 27, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 102-56
mur miejski Kazimierza z okresu nowożytnego•	

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w terminie od 9 do 29 czerwca, przez mgr Teofila Dę-
bowskiego (autor sprawozdania, Dom-Bud). Finansowane przez Dom-Bud. Drugi sezon badań. Prze-
badano powierzchnie około 750 m². 

Uratowano od zniszczenia fragment muru obronnego Kazimierza odkryty w trakcie badań w 1997 
roku. Odkryto prawdopodobnie relikty starszego, średniowiecznego muru obronnego w postaci roz-
waliska kamieni z zaprawą, położonego w odległości kilku metrów na zachód od muru z XVII w. Nie 
stwierdzono obecności średniowiecznych warstw kulturowych.

W przeprowadzonych wierceniach stwierdzono, że strop skały wapiennej występuje na głębo-
kości poniżej 13 m., co wyklucza hipotezę o posadowieniu muru obronnego Kazimierza na progu 
skalnym łączącym skałę z kościółkiem św. Jakuba.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dom-Bud w Krakowie.
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Bierzanów, st. 27, woj. małopolskie, AZP 103-57/27 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

KRAKÓW-KOSOCICE, st. 15, woj. małopolskie, AZP 104-56/199
ślady osadnictwa prahistorycznego (neolit?)•	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	
osada z okresu późnego średniowiecza (?)•	
osada czasów nowożytnych i młodszych (XVII-XX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Pawła Staniucha (Krakowski Ze-
spół do Badań Autostrad). Finansowane przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Przebadano 
powierzchnię 15 arów.

Wykopy, zlokalizowane w pasie planowanej autostrady A4, znajdowały się na stoku niewielkiego 
wzniesienia.

W trakcie prac eksploracyjnych natrafiono na pozostałości 31 obiektów nieruchomych oraz 
materiały archeologiczne (ułamki naczyń glinianych i pojedyncze wyroby krzemienne) zalegają-
ce w warstwie ornej. Na całej badanej powierzchni utwór o charakterze calcowym stanowił żółty  
piasek.
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Większość obiektów to koliste lub nieregularne w zarysie jamy o jednowarstwowych, płytkich 
(maksymalnie do 30 cm) wypełniskach (ob. 1,2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20. 21, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31), których funkcje są nieokreślone. Przeważają obiekty pozbawione materiałów zabyt-
kowych, których datowanie jest niepewne. Przynajmniej niektóre z nich mogły powstać u schyłku 
czasów nowożytnych lub nawet w XX wieku (przy dnie obiektu 2 odkryto kubek metalowy z datą 
1916 r. odciśniętą na spodniej stronie).

Zapewne prostokątne w zarysach obiekty (7, 14, 17, 22), to pozostałości niewielkich okopów 
wojskowych z czasu I-szej wojny światowej.

W warstwie ornej odkryto ponad 4300 ułamków silnie rozdrobnionych (powierzchnie fragmentów 
do 3 cm²) naczyń glinianych. Stan ich zachowania, na który istotny wpływ miały zapewne procesy re-
depozycyjne, utrudniał ustalenie chronologii. Jedynie 20 fragmentów pochodziło z naczyń prahisto-
rycznych - stopień zerodowania ich powierzchni uniemożliwia dokładniejsze określenie chronologii. 
Kilkadziesiąt ułamków można łączyć z wczesnym lub późnym średniowieczem.

Większość zaś może być ogólnie łączona z okresem nowożytnym (poczynając od XVI/XVII 
wieku) oraz wiekami XIX i XX. Znaleziono także kilka małych fragmentów XVII-wiecznych kafli 
glinianych.

Ilość materiału zabytkowego odkrytego w warstwie ornej w obrębie, usytuowanego na stoku, 
wykopu badawczego świadczy o istnieniu w miejscu wyżej położonym (niestety już poza pasem wy-
znaczonym przez granicę planowanej autostrady) pozostałości osady z okresu nowożytnego (może 
także średniowiecznej).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.

Krosno, st. 1, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 110-74/51 – patrz: późne średniowieczne

Krosno Odrzańskie, st. 11, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 59-10/45 – patrz: późne średniowiecze

Leszcz, st. 1, gm. Dąbrówko, woj. warmińsko-mazurskie – parz: późne średniowiecze

LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XIX, gm. loco, woj. warmińsko-warmińskie
rejon przedzamcza, skrzydła wschodniego i południowego, bramy wjazdowej, murów obron-•	
nych i międzymurza (XIV-XX w.)

Rozpoznanie archeologiczne w zakresie niezbędnym do wykonania opracowań planu zagospoda-
rowania terenu inwestycji, przeprowadzone w terminie od 4 maja do 15 czerwca, przez mgr Adama 
Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Reali-
zacji i Wykonawstwa Inwestycji „AKSET” w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 138 m². 

Rozpoznaniem archeologicznym objęto obszar o powierzchni ca 16 arów, czyli dziedziniec przed-
zamcza, międzymurze południowe oraz rejon przy wschodniej ścianie pałacu i południowym licu ze-
wnętrznej linii murów obronnych. Miały one na celu ustalenie układu nawarstwień stratygraficznych 
na terenie objętym badaniami, ustalenie pierwotnych poziomów użytkowych, określenie sposobu 
i głębokości posadowienia oraz stanu zachowania murów fundamentowych skrzydła wschodniego 
i południowego, południowej linii murów obronnych oraz wjazdu bramnego. W trakcie prac tereno-
wych wykonano 8 wykopów sondażowych oznaczonych numerami od 3 do 10 w obrębie stanowiska 
XIX (zamek i podzamcze), które pozwoliły na pełne rozpoznanie stanu zachowania murów obron-
nych podzamcza, sposobu ich posadowienia wraz z podłożem, na którym zostały wzniesione, chro-
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nologii poszczególnych linii, pierwotnego systemu fortyfikacji na omawianym odcinku oraz poziomu 
zalegania gruntów rodzimych. Między innymi odsłonięto i zadokumentowano fundamenty murów 
obronnych, na których posadowiono skrzydło wschodnie (wykop 3) i skrzydło południowe (wykopy 
4 i 6), fundament południowej linii murów obronnych (wykopy 6, 6a i 9). Odsłonięto także i zado-
kumentowano fundamenty wjazdu bramnego przy jego ścianie południowej (wykop 10), co miało na 
celu ustalenie, czy istnieje możliwość obniżenia poziomu wjazdu na teren przedzamcza. Nie udało się 
natomiast odsłonić fundamentów pałacu Grabowskiego (skrzydło wschodnie) od strony wschodniej, 
ponieważ w latach trzydziestych wykonano tu podbitkę betonową mającą na celu ich wzmocnienie 
(wykop 7). Uchwycono także pierwotny poziom użytkowy południowego międzymurza w jego czę-
ści wschodniej (wykop 6). Nie udało się tego niestety stwierdzić w odniesieniu do części zachodniej 
- przynajmniej nie bezpośrednio - ze względu na całkowite zniszczenie nawarstwień w tej części 
powstałych na skutek prac budowlanych prowadzonych w czasach nowożytnych, tj. w XVII - XVIII 
wieku. Uchwycono tu między innymi relikty wędzarni. Ponadto na dziedzińcu przedzamcza w obrę-
bie wykopu 5 udało się trafić w dół do lasowania wapna z okresu prac budowlanych prowadzonych 
w latach 1750-1766. Dół ten został zasypany ziemią z gruzem i dużą ilością ceramiki wczesnono-
wożytnej i nowożytnej, a także późnośredniowiecznej, co jest związane z zasypowym charakterem 
nawarstwień. Dodatkowo w obrębie wykopów 3, 4, 5 i 8 wykonano odwierty geologiczne świdrem 
puszkowym w celu uchwycenia warstw geologicznych zalegających poniżej calca archeologicznego, 
a także ewentualnego poziomu występowania i stabilizacji wód gruntowych. W ten sposób w obrębie 
dziedzińca przedzamcza uchwycono nawarstwienia stratygraficzne do wysokości ca 60,80 m. n.p.m. 
do 62,00 m. n.p.m., a więc do głębokości 7 - 8 m poniżej obecnej powierzchni terenu. Tak, więc osią-
gnięto poziom poniżej lustra wody w fosie południowej i wschodniej, gdzie uchwycono je na wyso-
kości ca 62,00 m. n.p.m. i zbliżono się do poziomu lustra wody w Łynie od strony zachodniej, gdzie 
wystąpiło ono na wysokości ca 60,5 m. n.p.m. Specyfiką przeprowadzonych badań był fakt, iż w ob-
rębie żadnego z wykonanych wykopów nie udało się zarejestrować ciągłego układu stratygraficznego 
poczynając od średniowiecza, a kończąc na czasach współczesnych. Wielokrotnie występowały tu 
luki między poszczególnymi okresami chronologicznymi, a zwłaszcza schyłkiem średniowiecza (ko-
niec XV wieku) i okresem późnonowożytnym (XIX wiek), co jest związane z wyjątkowo zasypowym 
i niwelacyjnym charakterem nawarstwień. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż nawarstwienia późno-
średniowieczne w czystej formie (datowane materiałem zabytkowym) uchwycono jedynie w wy-
kopie 6. W pozostałych przypadkach, tam gdzie wystąpiły czytelne warstwy późnośredniowieczne, 
nawarstwienia wczesnonowożytne i nowożytne były częstokroć przemieszane z późnonowożytnymi 
i współczesnymi. Podkreślić należy, iż prowadzenie badań utrudniały bardzo niespójne nawarstwie-
nia zasypiskowe (piaski i silnie spłaszczone ziemie) oraz konieczność prowadzenia wykopów do 
znacznej głębokości, niejednokrotnie przekraczającej 4,5 - 5 m. W sumie w obrębie omawianego sta-
nowiska udało się wydzielić 7 poziomów stratygraficznych: I- calec w postaci piasków drobnoziarni-
stych i pylastych o różnym zabarwieniu, oraz glin piaszczystych i mokrych piasków wodonośnych; 
II- średniowieczny (XIV-XV wiek) związany z budową i funkcjonowaniem murów obronnych oraz 
pierwotnym poziomem użytkowym międzymurza południowego; III- XVI-to wieczny zarejestrowa-
ny jedynie w obrębie wykopów 5, 6 i 10 (brama); IV- XVII-to wieczny; poziom ten dał się wydzielić 
jedynie w obrębie wykopów 5, 6 i 9; V- XVIII-to wieczny - poziom ten dotyczy wszystkich wykopów 
w obrębie dziedzińca przedzamcza, a w szczególności wykopu 5, oraz wykopów na międzymurzu 
południowym, czyli 6, 6a i 9; VI- nawarstwienia późnonowożytne i współczesne o nieregularnym 
charakterze (warstwy przemieszane), uchwycone we wszystkich wykonanych wykopach; VII- po-
ziom współczesny (humus, darń, nawierzchnie użytkowe - bruki na terenie dziedzińca przedzamcza, 
posadzka betonowa w obrębie międzymurza południowego, brukowana droga dojazdowa na teren 



229

przedzamcza w bramie, warstwy zasypiskowe w miejscach występowania kanalizacji sanitarnych 
ciepłociągów wodociągów oraz ciepłociągów).

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów 
naczyń ceramicznych i kafli, który w wielu przypadkach udało się zrekonstruować i wykleić. Zabytki 
ceramiczne w swojej masie reprezentują szerokie spektrum chronologiczne począwszy od egzempla-
rzy późnośredniowiecznych, przez wczesnonowożytne i nowożytne, aż po późnonowożytne i współ-
czesne.

Materiał zabytkowy znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Lidzbark Warmiński, st. XX(wykop 7A), gm. loco, woj. warmińsko-warmińskie – patrz: późne 
średniowiecze

Lidzbark Warmiński, st. XX(wykop 11), gm. loco, woj. warmińsko-warmińskie – patrz: późne 
średniowiecze

Lidzbark Warmiński, st. XX(wykop 12), gm. loco, woj. warmińsko-warmińskie – patrz: późne 
średniowiecze

LUBAWA, st. III, wykop 9, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 30-54
miasto późnośredniowieczne i nowożytne•	

 Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 10 do 20 maja, przez 
mgr Izabelę Mirkowską (autorka sprawozdania, WKZ w Olsztynie). Przebadano powierzchnię około 
106 m².

Badania archeologiczne przeprowadzono na terenie działki budowlanej znajdującej się przy zbie-
gu ulic Warszawskiej i Ratuszowej. Inwestycja zlokalizowana była na tyłach budynku mieszkalnego, 
gdzie znajdowały się niskie, o niewielkiej kubaturze budynki gospodarcze i garaż. Przed rozpoczę-
ciem prac rozebrano je. Granice wykopu określał plan realizacyjny projektowanej inwestycji. Miał 
wymiary 10 x 10 m o głębokości od 200 do 300 cm. W trakcie prowadzonych prac ziemnych w ob-
rębie wykopu odkryto następujące relikty zabudowy: 1 /fundamenty budynku dawnego magistratu, 
2 /fundamenty zachodniego kamiennego muru piwnicy, 3 /fundament południowego muru kamienno 
- ceglanego, 4 /fundamenty północnego muru kamiennego.

Pozostałością fundamentów budynku magistratu były dwie piwnice. Pierwsza miała szerokość 
130 - 140 cm i ograniczona była od strony zachodniej fundamentem kamiennym zbudowanym z gła-
zów narzutowych połączonych zaprawą wapienną. Na koronie muru zachowały się pozostałości muru 
ceglanego. Od strony południowej ograniczało ją współczesne szambo. Od strony wschodniej przyle-
gał murek zbudowany z żółtych cegieł o wymiarach: 29 x 13 x 7 cm tworzący jakby ściankę działową 
oddzielającą obie piwnice. Od północnej strony znajdowało się wejście do piwnicy ze schodami. 
Spód piwnicy wyłożony był brukiem z małych polnych kamieni. Druga piwnica miała szerokość 
130 cm i posiadała od zachodu wspólną ściankę działową z pomieszczeniem piwnicy pierwszej. Od 
południa ograniczał ją mur cementowy a od północy mur kamienny zbudowany z kamieni łączonych 
zaprawą wapienną dodatkowo uzupełniany fragmentami cegieł. Wschodnią krawędź piwnicy wyzna-
cza ściana budynku mieszkalnego. Fundament jego posadowiony był na grubej warstwie rumoszu 
ceglanego przemieszanego z brunatną próchnicą do głębokości 150 cm. W gruzie odkryto skupisko 
zaprawy wapiennej pochodzące zapewne z budowy muru północnego. Spód piwnicy wyłożony był 
na całej przestrzeni żółtymi cegłami o wymiarach: 29 x 13 x 7 cm. Fundament zachodniego muru 
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kamiennego znajdował się 330 cm na zachód od ściany budynku mieszkalnego. Zbudowany był 
z dużych głazów narzutowych uzupełnianych mniejszymi i fragmentami cegieł łączonych na zapra-
wą wapienną. Łączna długość muru wynosiła 680 cm. W murze zachował się fragmentarycznie łuk 
ceglany oparty na dużym głazie narzutowym. Wewnątrz wypełniony był kamieniami łączonymi na 
zaprawę wapienną. Korona muru była zniszczona wskutek licznych przebudowań. Mur posadowiony 
był na sino - zielonkawym ile. Przewiązany był od południa z fundamentem kamiennego muru cegla-
nego, który zachował się fragmentarycznie.

Fundament południowego muru kamienno - ceglanego zachował się na długości około 400 cm 
i był w bardzo złym stanie technicznym. Ściana muru zbudowana była z cegieł o wymiarach 30 x 14 
x 8 cm ułożonych przeplatających układzie kolejno przeplatających się warstw główkowych i wo-
zówkowych. Posadowiony był na kamiennym fundamencie zbudowanym z głazów narzutowych 
połączonych zaprawą wapienną uzupełniany dodatkowo gruzem ceglanym. Fundament zalegał do 
głębokości około 320 cm w sino - zielonkawym ile. Warstwa żółto - zielonkawej gliny zawierała duże 
ilości węgli drzewnych świadcząca niewątpliwie o pożarze. Mur był zniszczony na odcinku docho-
dzącym do ściany budynku mieszkalnego przez szambo i późniejsze zabudowania.

Na części wykopu obejmującym przestrzeń pomiędzy fundamentem kamienno - ceglanym wspól-
nym dla fundamentu południowego i północnego, a krawędzią zachodnią wykopu odkryto najwięk-
szą ilość materiałów zabytkowych o rozpiętości czasowej od XV do XX wieku.

Fundament pomocnego muru kamiennego należy rozpatrywać jako fragment fundamentu piwnicy 
nr l i 2 oraz przewiązany z nim kamienny fundament garażu. Zbudowany został z kamieni łączonych 
na zaprawę wapienną, uzupełniany mniejszymi kamieniami i fragmentami cegieł. Posadowiony był na 
drobnym żwirze. Natomiast poprzeczny do niego wschodni fundament budynku mieszkalnego zbudo-
wany był z kamieni łączonych cementem posadowiony na warstwie rumoszu ceglanego i żwiru.

Pod posadzką zbudowaną z żółtych cegieł zalegała brunatna próchnica i rury kanalizacyjne sprzed 
II wojny światowej.

W wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych w obrębie wykopu zlokalizowanego przy 
ulicy Warszawskiej w Lubawie odsłonięto relikty zabudowy zamykające się w przedziale czasowym 
od XV po XX wiek. Najstarszą zabudowę na omawianym terenie prezentują fundamenty zachodnie-
go muru kamiennego piwnicy nr 1i fundament południowego muru kamienno - ceglanego. Był on 
przewiązany z fundamentem muru południowego. Zarejestrowane na nim relikty muru ceglanego 
w wątku wozówkowo - główkowym można wiązać z czasem jego powstania na XV - XVI wiek. 
Oba fundamenty stanowiły pomieszczenia piwniczne budynku. Potwierdza to również pozyskany 
materiał zabytkowy datowany na XV - XVI wiek. Były to fragmenty ceramiki naczyniowej i kafli 
miskowych. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Warmii i Mazur oraz WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Lubawa, zamek, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

Lubin, kw. staromiejski, woj. dolnośląskie – patrz: późne średniowiecze

LUBLIN, ul. Narutowicza, Okopowa, Hempla, Górna, Mościckiego, woj. lubelskie
zabudowa nowożytna z XVII-XVIII w.•	
Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z przebudową sieci kanalizacyjnej, przepro-

wadzone przez mgr Andrzeja Hunicza (Firma Skryptorium). Finansowane przez dyrekcje Inwestycji 
Miejskich w Lublinie. Czwarty sezon badań.
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Kościół brygidek p.w. Panny Maryi Zwycięskiej wzniesiony w pierwszej ćw. XV w. dał począ-
tek całemu przedmieściu. Intensywną zabudowę działek należy datować tu na XVII i pocz. XVIII 
w. W trakcie nadzorów odkryto fundamenty zabudowy z XVIII w. i mur ograniczający dawną po-
siadłość Wizytek, wzniesiony około 1730 r. W warstwach związanych z najstarszymi poziomami 
użytkowymi znaleziono fragmenty naczyń i kafli przeważnie z XVII w. Ustalono granice deniwelacji 
terenowych, które w ul. Górnej tworzyły linię fortyfikacji z pierwszej ćw. XVII w.

Materiały przechowywane są w Muzeum Miasta Lublina, Oddział Muzeum Lubelskiego, doku-
mentacja u WKZ w Lublinie.

Lubsko, st. 31, gm. Żary, woj. lubuskie, AZP 65-09/73 – patrz: późne średniowiecze

LUBSKO, st. 31A, gm. Żary, woj. lubuskie, AZP 65-09/73
cmentarzysko przykościelne- średniowieczne i nowożytne z 2 połowy XIV-XVII/XVIII w.•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne przeprowadzone pod kanalizację miejską od południo-
wej, zachodniej i północnej strony kościoła w NMP. Prace przeprowadzone w terminie od 12 czerwca 
do 15 listopada, przez mgr Alinę Jaszewską (autorka sprawozdania, Pracownia Archeologiczno-Kon-
serwatorska Żary). Finansowane przez Spółkę Wodno-Ściekową „Lubsko”. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 300 m².

Wyeksplorowano 211 grobów. Szkielety ludzkie zachowane były w różnym stanie - część znisz-
czyły młodsze wkopy grobowe. Wyposażenie ubogie - pojedyncze szpilki brązowe, haftki do pasa, 
brak śladów ubiorów. W kilkunastu przypadkach zachowały się ślady trumien drewnianych. Materiał 
kostny przekazany do analizy antropologicznej i fizyko-chemicznej do Zakładu Antropologii Instytu-
tu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskej 
Żary.

Badania nie będą kontynuowane.

Łacha, st. 4, gm. Turośl, woj. podlaskie, AZP 30-73 – patrz: neolit.

ŁOBŻENICA, st. 17, gm. loco, woj. wielkopolskie
kościół p.w. św. Anny i cmentarz przykościelny (XIV/V-XIX w.)•	
Sondażowe badania rozpoznawcze, przeprowadzone w związku z planowaną inwestycją terminie 

od 1 do 15 lipca, przez mgr Jarosława Rolę (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Pile). Finan-
sowane przez WKZ w Poznaniu, Delegatura w Pile. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 600 m².

Prace w założeniu prowadzono pod kątem odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy i w jakim stopniu zachowały się pozostałości kościoła św. Anny?
2. Jak zachowany jest cmentarz przykościelny?
3. Czy na stanowisku znajdują się pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego i pradzie-

jowego?
Sytuacja na stanowisku pozwoliła jednak na prace związane tylko z pierwszym, z podanych wy-

żej, zagadnieniem. Odsłonięto około 75% powierzchni świątyni, o rozmiarach zapewne około 18m 
x 7,5m. Prace zakończono na poziomie mocno uszkodzonej XVII-wiecznej posadzki, wykonanej 
z nieglazurowanych płytek ceramicznych o wymiarach około 24 x 24 cm do 26 x 26 cm. Odsłonięto 
również pozostałości fundamentów kościoła, fragment fundamentu ołtarza oraz uszkodzony muro-
wany z cegieł grobowiec w prezbiterium, o wymiarach około 2,25 x 1,7 m, z pochówkiem starszej 
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kobiety z II połowy XVII w., oraz ossuarium, przypuszczalnie z XIX w., w okolicach zachodniego 
wejścia do świątyni.

Niejako przy okazji pozyskano nieliczny materiał w postaci fragmentów ceramiki i wióra krze-
miennego, datowanych na schyłkowy neolitu/epokę brązu i wczesne średniowiecze. Należy ocze-
kiwać, że dalsze prace na stanowisku przyniosą odkrycie obiektów i/lub warstw związanych z tymi 
fazami osadniczymi.

Dotychczasowe prace nie przyniosły żadnych informacji na temat cmentarza przykościelnego.
Na obecnym etapie prac trudno jest wyrokować o stanie zachowania stanowiska - w związku 

z istniejącym tu cmentarzem przykościelnym należy oczekiwać, że relatywnie najlepiej zachowany 
układ warstw znajduje się na skrajach cmentarza. Można jednak przypuszczać, że dalsze prace na 
stanowisku pozwolą wyjaśnić wiele epizodów z dziejów miasta /zwłaszcza z okresu wczesnego śre-
dniowiecza/, doprowadzą również do weryfikacji i uszczegółowienia faktów znanych już ze źródeł 
pisanych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile.
Wyniki badań zostaną opublikowane w Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych.
Badania będą kontynuowane.

Łubcze, st. 25, gm. Karczów, woj. lubelskie, AZP 94-92/18 – patrz: neolit.

MIKANOWO, st. 4, gm. Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie
Ratownicze badania na terenie budowy gazociągu JAMAŁ prowadzone były przez mgr Alek-

sandra Andrzejewskiego, mgr Ewę Poturalską i mgr Krzysztofa Janickiego (Pracownia Konserwacji 
Archeologiczno Konserwatorskiej) na zlecenie spółki INVESTGAS z Warszawy.

Nie zarejestrowano obiektów archeologicznych, materiał zabytkowy wskazuje na użytkowanie 
tego terenu na przełomie średniowiecza i nowożytności.

Mogilno, st. 1, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-37/117 – patrz: późne średniowiecze

MRĄGOWO, st. I, wykop I, ul. Moniuszki, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 22-69
obszar miejski - połowa XIX w.- XX w.•	
Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 13 do 15 kwietnia, przez 

mgr Izabelę Mirkowską (autorka sprawozdania). Przebadano powierzchnię około 300 m².
Badania skupiły się w dwóch miejscach terenu objętego badaniami: na terenie po dawniej stoją-

cym tu budynku, a rozebranym wraz z piwnicą przed badaniami oraz na terenie przylegającym tzw. 
zapleczu gospodarczym
1. Układ warstw w części nr 1:
a) profil północny: warstwy opadały w kierunku południowo-zachodnim:

- warstwa humusu brunatno-szarego o miąższości 40-50 cm. Zawierała fragmenty ceramiki no-
wożytnej i współczesnej;
- warstwa żwiru o miąższości 50-40 cm bez materiałów zabytkowych;
- warstwa jasno żółtego piasku 100-150 cm – calec;

b) profil wschodni:
- warstwa 1- humus brunatno-szary o miąższości 50-80 cm;
- warstwa 2- żwir z wtrętami tlenków żelaza o miąższości 40-90 cm;
- warstwa 3- w postaci soczewy żwiru ciągnącej się na długości około 7 m począwszy od naroż-
nika północno-wschodniego o miąższości od około 30 do 120 cm w najszerszym miejscu;
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- warstwa IV- jasno-żółty piasek. Warstwy pozbawione były zabytków;
c) profil południowy:

- warstwa I-humus brunatno-szary o miąższowi 40-120 cm. Zawierała nieliczne fragmenty cera-
miki współczesnej;
- warstwa II- żwir z wtrętami tlenków żelaza układający się w soczewę o długości 8 m o miąższo-
ści 80 cm w części południowo-wschodniej profilu do 20 cm w narożniku południowo-zachod-
nim, bez zabytków;
- warstwa III-zlasowane wapno o miąższości od 12 do 45 cm na długości warstwy II i wraz z nią 
kończy się;
- warstwa IV- jasno-żółty piasek-calec.

2. Układ warstw w części 2:
- warstwa I- humus brunatno szary o miąższości od 120 do 200 m. Warstwa przemieszana z gru-

zem ceglanym (fragmenty pokruszonych cegieł, dachówek typu esówka). Zawierała fragmenty cera-
miki nowożytnej i współczesnej;

- warstwa II-żwir o miąższości około 25-50 cm bez zabytków;
- warstwa III- jasno-żółty piasek-calec.
W części południowo-zachodniej drugiego wykopu odkryto bruk z kamieni różnej wielkości uło-

żony na podsypce piasku (głębokość około 6O cm) na łącznej długości 280 cm. Nad brukiem wy-
stąpiło skupisko w postaci gruzu ceglanego. Są to prawdopodobnie pozostałości po zabudowaniach 
gospodarczych. Innym ciekawym znaleziskiem są relikty drewnianej konstrukcji. Drewno w postaci 
zachowanych trzech belek o przekroju prostokątnym o wymiarach 20 x 50 cm tworzyły obudowę 
ścian. Przy czym z jednej strony zachowały się 2 belki a z drugiej 1 belka. Konstrukcja posadowiona 
była na żwirze do głębokości 125-180 cm. Jest to prawdopodobnie pozostałość po dole kloacznym. 
Przestrzeń w wypełnisku konstrukcji o szerokości około 50 cm zajmował humus. W nim znaleziono 
żelazny klucz do drzwi, fragmenty współczesnej ceramiki, w tym całą porcelanową filiżankę sygno-
waną na spodzie znakiem wytwórni wałbrzyskiej i datą - 1845 r.

Natomiast w części południowo-wschodniej drugiej części wykopu natrafiono na skupisko gruzu 
ceglanego przemieszanego z wapnem (wymiary: 120 x 100 cm, głębokość około l65 cm). Zakłócenie 
to związane jest zapewne z tym, że teren był poddany różnego rodzaju działalności gospodarczo-bu-
dowlanej. Dowodem na to jest pozostałość dołu do lasowania wapna. Obok, powyżej dołu, natrafiono 
na soczewkę popiołu powstałego ze spalania węgla kamiennego w piecach głębokości 40cm, długo-
ści 220 cm, miąższość 5-25 cm.

Chronologię ustalono na połowę XIX w.- XX w.
Materiały i dokumentacja przechowywane są u WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

MRĄGOWO, st. I, wykop 3, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 22-69
zabudowa nowożytna (XIX-XX w.)•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 13 do 14 kwietnia, przez 
mgr Izabelę Mirkowską (autorka sprawozdania, WKZ w Olsztynie). Przebadano powierzchnię około 
300 m².

Badania archeologiczne podzielone były na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował północno - 
wschodnią część parceli, drugi południowo - zachodnią. W pierwszym etapie prace polegały na zado-
kumentowaniu już odsłoniętych nawarstwień kulturowych powstałych w trakcie rozbiórki budynku 
i wybraniu fundamentów. W tej części parceli zaobserwowano znaczne zróżnicowanie pod względem 
poziomu ułożenia warstw pomiędzy wgłębieniem po fundamentach budynku a okalającymi je wyżej 
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masami ziemi. Warstwy w profilu północnym opadały w kierunku południowo - zachodnim. W wy-
kopie zarejestrowano następujące nawarstwienia: 
l. brunatno - szary humus o zróżnicowanej miąższości od 30 do 120 cm. Zawierał nieliczne fragmenty 
ceramiki datowanej na okres nowożytny; 
2. warstwa żwiru czasami zawierającego wtręty tlenków żelaza o miąższości od 30 do 80 cm; 3. 
warstwa jasno - żółtego piasku (calec) do głębokości 100 - 150 cm. Tylko w jednym przypadku zare-
jestrowano w profilu południowym warstwę zlasowanego zielonkawo - niebieskiego wapna o miąż-
szości od 12 do 45 cm. 

W drugim etapie obejmującym część południowo - zachodnią wykopu o wymiarach 10 x 8 m 
zarejestrowano następujący układ warstw:
1. brunatno - szary humus przemieszany z gruzem ceglanym o miąższości od 120 do 200 cm. Zawie-
rał fragmenty ceramiki nowożytnej i współczesnej; 
2. warstwa żwiru o miąższości od 25 do 50 cm; warstwa  jasno - żółtego piasku do głębokości 280 
cm. Dodatkowo natrafiono w profilu południowym wykopu na relikty drewnianej konstrukcji. Były 
to belki o przekroju prostokątnym o wymiarach 20 x 30 cm. Jest to najpewniej pozostałość po dole 
kloacznym. Przestrzeń wypełniał humus zawierający fragmenty współczesnej ceramiki, porcelany. 

W części południowo - wschodniej wykopu natrafiono na skupisko gruzu ceglanego przemiesza-
nego z wapnem. Zakłócenie to związane jest zapewne z prowadzoną tu przez lata różnego rodzaju 
działalnością budowlaną. Na poziomie dołu z wapnem i gruzem ceglanym zaobserwowano warstew-
kę spalenizny.

Odkryte w trakcie przeprowadzonych badań ślady zabudowy i materiał zabytkowy, dowodzą, że 
teren położony na zapleczu nieistniejącego budynku przechodził różne koleje losu. Najwcześniejsza 
zabudowa tego terenu mogła mieć miejsce dopiero w połowie XIX wieku. Potwierdzają to również 
źródła archiwalne, ikonograficzne i historyczne. Pierwszy wpis jaki figuruje w księgach wieczystych 
dotyczący tego terenu pochodzi z 1865 roku. Natomiast pierwszy katastrat z podziałem na parcele zo-
stał wykonany w 1906 roku. Również zasięg linii brzegowej nieistniejącego Jeziora Magistrackiego 
dochodził do omawianej parceli co wskazywałoby, iż nie było tu wcześniejszej zabudowy. Potwier-
dzają to także wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych. Niewątpliwie są to pozostałości 
budynku lub budynków mieszkalnych z rozbudowanym zapleczem gospodarczym pochodzących 
z drugiej połowy XIX i XX wieku.

Materiały i dokumentacja przechowywane są u WKZ i w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

MRĄGOWO, st. I, wykop 4, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 22-69
zabudowa nowożytna (XIX-XX w.)•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 14 do 21 czerwca, przez 
mgr Izabelę Mirkowską (autorka sprawozdania, WKZ w Olsztynie). Przebadano powierzchnię około 
200 m².

Badania archeologiczne przeprowadzono na terenie dwóch działek budowlanych przy ulicy Mo-
niuszki 6a i 6b. Wykop założono i wytyczono zgodnie z planem realizacyjnym, który zakładał wy-
budowanie budynku mieszkalno - usługowego z podpiwniczeniem na miejscu rozebranych domów. 
Obrys wykopu w przeważającej mierze pokrywał się z linią fundamentów rozebranych budynków.

W trakcie prowadzonych prac ziemnych odkryto relikty fundamentów dwóch budynków miesz-
kalnych na sąsiednich działkach. Pierwszy z nich położony był na parceli przy ul. Moniuszki 6a. 
Zachowały się jedynie jego fragmenty na poziomie fundamentów, z których północny położony był 
w odległości około 300 cm od wschodniej krawędzi wykopu i 480 cm od jego krawędzi południowej. 
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Miał szerokość około 60 cm. Drugi, zachodni położony jest prostopadle w stosunku do pierwsze-
go, i miał szerokości około 150 cm. Fundamenty wschodniej i południowej ściany budynku uległy 
zniszczeniu w 1998 roku podczas zakładania ciepłociągu. Drugi budynek odkryto na parceli przy ul. 
Moniuszki 6b, zachowany na poziomie piwnic złożonych z dwóch pomieszczeń. Przedzielone były 
niewielką ścianką działową. Zbudowane były z kamieni i cegieł o wymiarach 26 x 13 x 7 cm łączo-
nych na zaprawę wapienną. Ściany pierwszego pomieszczenia zbudowane były z kamieni i cegieł, 
a drugiego wyłącznie z kamieni. Zachowało się również wejście do piwnicy wraz ze schodami cegla-
nymi. Posadzka obu piwnic wyłożona była kaflami licowymi lub betonem wylanym bezpośrednio na 
podłoże. Na tyłach budynku drugiego natrafiono na bruk z polnych kamieni, który był zapewne frag-
mentem podwórka. Ślady okopceń pozostawione na ścianach piwnic i spalenizna, która wystąpiła 
w warstwie humusowej wskazują na pożar, który doprowadził do zniszczenia zabudowań. W trakcie 
odkrywania reliktów architektury eksplorowano warstwę brunatno - szarej próchnicy przemieszanej 
z gruzem ceglanym, luźnymi kamieniami. Mury posadowione były na jałowej warstwie żwiru. Od-
kryty materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki, porcelany, wyrobów szklanych wyraźnie 
wskazuje na jego nowożytne pochodzenie, a dokładniej na początek XX i połowę XX wieku. Od 
strony północnej wykopu sąsiadującego z parcelą, która nie była objęta badaniami natrafiono na re-
likty zabudowań. Pod ich fundamentami, w profilu natrafiono na luźno rozmieszczone kości ludzkie. 
Z informacji zebranych od okolicznych mieszkańców wiadomo, że na kości natrafiano w trakcie 
wznoszenia sąsiednich budynków. W porozumieniu ze służbami konserwatorskimi i władzami miasta 
postanowiono pochować je na lokalnym cmentarzu.

Na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych i kwerendy archiwalnej można stwier-
dzić, iż pierwsze zabudowania na omawianym terenie powstały w drugiej połowie XIX wieku. Były 
to domy parterowe z użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem. Ze względu na całkowite wyeks-
ploatowanie techniczne budynków przeznaczono je do rozbiórki w połowie lat 90-tych XX w. Piw-
nice zasypano materiałem częściowo pochodzącym z rozbiórki i nawiezioną ziemią. Po odsłonięciu 
reliktów architektury zadokumentowano je a następnie rozebrano. W ten sposób wykop przygotowa-
no pod budowę zaprojektowanych budynków.

Materiały i dokumentacja przechowywane są u WKZ i w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

NIDZICA, st. I, wykop 8a-8b i 9a-9c, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i kultury przeworskiej z okresu halsztackiego/•	
lateńskiego
stare miasto (XIV-XVIII w.)•	

Nadzory archeologiczne pod gazociąg oraz wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowa-
dzone w terminie od 15 września do 2 listopada, przez mgr Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). 
Finansowane przez OPRI-Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Olsztynie. Pierw-
szy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 315 m² i nadzorowano wykop liniowy o łącznej 
długości około 278 m.

Pierwotnie wszystkie prace miały być prowadzone jako nadzory archeologiczne w obrębie 
wschodniej pierzei rynku starego miasta, przy pracach ziemnych pod wymianę gazociągu oraz budo-
wę kolektora ściekowego. Po wykonaniu pierwszych 8 metrów wykopu 8a (po osi wschód-zachód) 
pod kolektor w obrębie szalunków metalowych, stwierdzono, iż na głębokości ca l metra zalegają 
warstwy kulturowe, które można wiązać z okresem halsztackim/lateńskim, a konkretnie z osadą kul-
tury kurhanów zachodniobałtyjskich i kultury przeworskiej. Po zmianie kwalifikacji z nadzorów na 
badania, wykonano dwa prostopadłe względem siebie wykopy oznaczone jako 8a i 8b. Poziom współ-
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czesnego użytkowania wyznaczony jest przez nawierzchnię rynku, zarówno współczesną w postaci 
kostki brukowej, jak i XIX-to wieczną wykonaną ze średniej wielkości kamieni polnych, ułożona na 
podsypce z szarego piasku, której spąg zalegał na głębokości ca 0,4 m. Poniżej zarejestrowano war-
stwę niwelacyjną o miąższości ca 0,2-0,3 m, w postaci szarej silnie spłaszczonej ziemi z drobnymi 
kamykami, nielicznym drobnym gruzem i przemieszaną ceramiką późnośredniowieczną oraz nowo-
żytną. Warstwa średniowieczna w obrębie rynku starego miasta zachowała się w postaci ciemnosza-
rej gliniastej ziemi z nielicznymi odpadami drewna i fragmentami ceramiki. Jej miąższość nie prze-
kraczała 0,4 m. Wyjątek stanowi tu część południowa wykopu 8b, gdzie uchwycono nieistniejącą już 
pierzeję południowej zabudowy rynku. W tej części wykopu między 0 a 18 metrem wyeksplorowano 
nawarstwienia stanowiące relikty zabudowy późnośredniowiecznej i nowożytnej fundamentów po-
staci fragmentów fundamentów kamiennych łączonych na zaprawę wapienną oraz grubych pokładów 
sprażonej polepy stanowiącej pozostałości po zabudowie typu szachulcowego. Najciekawszym ele-
mentem odsłoniętym w tej części wykopu była niewątpliwie izolacja pozioma wykonana z garnków 
toczonych na kole zwężających się ku górze, stawianych do góry dnem, które w poszczególnych eg-
zemplarzach miało od 1,5 do 3 cm grubości, a otworami do dołu na warstwie niwelacyjnej niebieskiej 
gliny. Na nich zdeponowano warstwę niwelacyjną z szarej piaszczystej ziemi z drobinami spalenizny, 
a następnie podsypkę z szarego piasku, na którym ułożono bruk z niewielkich kamieni otoczkowych. 
Bruk ten stanowił nawierzchnię w piwnicy budynku, a także  posadowiono na nim część ścian dzia-
łowych. Izolacja miała dwojaki charakter: termiczny i przeciwwilgotnościowy, chroniąc budynek od 
podsiąkającej wody gruntowej. Tego typu izolacje jak dotąd nie były znane z terenów Polski, czy 
nawet Europy Środkowej. Znane są natomiast z terenów prowincji rzymskich, z przełomu er, np. 
w południowo-wschodniej Francji. W tej części wykopu uchwycono także fragmenty legarów i pod-
łóg drewnianych, z których pobrano próbki do badań dendrochronologicznych. Ponadto wystąpiły tu 
trzy niewielkie dreny, z których każda została wykonana w innej technice: jedna była beczką z kle-
pek dębowych, druga z dwóch złączonych części grubo drążonego pnia, trzecia natomiast została 
wydrążona w pniu i dodatkowo od strony zewnętrznej obłożona klepkami dębowymi. Obiekty były 
wypełnione szarym piaskiem przemieszanym z szarą gliniastą ziemią (w jednym przypadku z bardzo 
dużą ilością niewielkich kamieni) ze stosunkowo nielicznym materiałem ceramicznym o późnośre-
dniowiecznej chronologii. W pozostałej części wykopu 8b, jak również w wykopie 8a uchwycono 
dość znacznej miąższości (do 0,7 m) nawarstwienia w postaci brunatnej silnie spiaszczonej ziemi 
oraz jasnobrunatnego piasku zawierające pozostałości osady halsztackej/lateńskiej.

Odsłonięto tu i wyeksplorowano 11 obiektów w postaci jam zasobowych i palenisk, które zawie-
rały materiał ceramiczny oraz pojedyncze przedmioty krzemienne z okresu halsztatu/latenu. Najcie-
kawsza była jama, która zawierała zarówno ceramikę należącą do kultury kurhanów zachodniobałtyj-
skich, jak również kultury przeworskiej. Jest to chyba pierwszy udokumentowany przypadek współ-
występowania obu tych kultur w obrębie jednego stanowiska. Ciekawy jest również fakt pozyska-
nia fragmentów jednego garnka o chropowaconych powierzchniach w obrębie dwóch palenisk oraz 
fragmentów, które pozwoliły na wyklejenie niemal w całości małego kubka z wczesnych faz kultury 
przeworskiej. Jeżeli chodzi o wykopy nadzorowane pod gazociąg (wykop 9a - 9c), to ze względu na 
niewielką głębokość zarejestrowano tu jedynie nawarstwienia zasypiskowe i nieliczne fragmenty 
zabudowy murowanej, którą można wiązać najwcześniej z drugą potową XIX wieku. W obrębie tych 
wykopów materiał zabytkowy nie wystąpił. 

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 – patrz: wczesna epoka żelaza
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OLECKO, ul. Nocznickiego 5, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 18-80/-
skraj miasta lokacyjnego (XVII/XVIII w.-2 połowa XIX w.)•	

Nadzór archeologiczny przeprowadzony w lipcu, przez mgr Jerzego Marka Łapo (autor sprawoz-
dania, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez inwestora prywatnego. 

Przebadano obszar wzdłuż ścian budynku na długości 51,6 m, o powierzchni około 20 m².
Wobec odsłaniania stosunkowo niewielkiej powierzchni badania archeologiczne ograniczały się 

do obserwacji i dokumentacji układu stratygraficznego oraz pozyskania materiału zabytkowego.
Pod warstwą humusu (od strony podwórza) i pod chodnikiem znajdowały się warstwy piaskowo 

- żwirowe oraz piaskowe z gruzem, związane z pracami budowlanymi prowadzonymi przy budynku 
oraz z wkopywaniem różnego rodzaju sieci urządzeń miejskich na przestrzeni ostatnich około 100 
lat. Wkopy częściowo zniszczyły strop szarożółtej warstwy kulturowej o miąższości 0,65-1,1 m, któ-
ra tworzyła się w sposób niezakłócony od około przełomu XVII i XVIII w. po 2 połowę XIX w.

Warstwa ta przykrywała w centralnej części ściany frontowej budynku, pod istniejącym funda-
mentem, niewielki kamienno - ceglany, spojony gliną mur, przypuszczalnie fundamentowy, wraz 
z przylegającą do niego warstewką żółtego piasku, grubości 2 cm, a pod nią szarożółtą warstwą 
kulturową o miąższości 10 cm. Najprawdopodobniej są to relikty budynku wzniesionego około 2 
połowy XVII w. Został on posadowiony na 2-8 cm warstwie spalenizny, przykrywającej żółto - szaro 
piaskową warstwę kulturową.

Warstewkę węgli drzewnych oprócz środkowej części ściany frontowej, stwierdzono także przy 
wschodnim narożniku współczesnego budynku. Natomiast żółto - szaro piaszczysta warstwa kultu-
rowa zalegająca na calcowym, żółtym piasku, znajdowała się wzdłuż ścian południowej partii współ-
czesnego budynku i przy jego północnym narożniku. Tą najstarszą warstwę osadniczą można utożsa-
miać z fazą lokacyjną Olecka 1560-1656, zakończoną spaleniem miasta przez „Tatarów”.

Kamienny, spajany gliną fundament budynku w żadnym miejscu nie naruszył najstarszych XVI-
XVII - wiecznych warstw kulturowych, nie zaobserwowano też śladów wykopów fundamentowych. 
Można przypuszczać, iż jego spągowe partie zostały posadowione bezpośrednio na powierzchni 
gruntu około przełomu XVII i XVIII w. W późniejszym czasie, wraz z narastaniem warstwy kultu-
rowej i zapewne zniszczeniem wcześniejszego budynku (1740 r.?) fundament został nadbudowany, 
nieco rozszerzony i ponownie wzniesiono na nim ściany.

W trakcie badań pozyskano m. in. 250 fragmentów naczyń ceramicznych, 162 fragmenty kafli 
garnkowych, 26 kafli licowych, 15 fragmentów szyb okiennych oraz 4 podkowy.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w WKZ w Olsztynie.
Nadzór został zakończony.

OLECKO, Plac Zamkowy 3, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 18-80/-
ogrody zamkowe (?) - nowożytność•	

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w sierpniu, przez mgr Jerzego Marka Łapo (autor spra-
wozdania, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez Wszechnicę Mazurską 
w Olecku. Przebadano powierzchnię 40 m².

Nadzorem archeologicznym objęto prace budowlane, przeprowadzone na obszarze położonym oko-
ło 70 m na północny-wschód od dawnego oleckiego Zamku. Wykopano 4 równoległe rowy o długości 
około 20 m i szerokości około 0,5 m, sięgające głębokości około 2 m i odległe od siebie o około 3 m.

We wszystkich rowach odsłonięto układ warstw zaburzony przez prace ziemne związane z nie-
istniejącymi już budynkami, znajdującymi się niegdyś przy dawnej Schloss Strasse, posadowieniem 
budynku rektoratu „Wszechnicy Mazurskiej”, brukowaniem placu przed rektoratem, budową boisk 
oraz zapewne z pozyskiwaniem piasku i żwiru.
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W dwóch środkowych rowach (II i III) odkryto spągową partię starszego wkopu o powierzchni 
około 50 m² i pierwotnej miąższości dochodzącej do co najmniej 1 m.

Wypełnisko wkopu stanowił szary piasek, w którym odkryto l fragment wylewu i l fragment 
brzuśca naczynia ceramicznego. Odkryty humus pierwotny w części południowej badanego obszaru 
miał miąższość 4-5 cm, w części północnej (od strony jeziora) humus „przechodził” w warstwę ciem-
noszarego piasku o miąższości do 50 cm.

Na krańcach rowów III i V odkryto wkop, który wypełniony był dużą ilością luźnych cegieł, po-
chodzących ze zburzonych XX-wiecznych budynków, stojących dawniej nieopodal.

Obszar objęty nadzorem znajdował się już poza strefa intensywnej działalności budowlano - go-
spodarczej, związanej z funkcjonowaniem założenia zamkowego. Być może znajdowały się tutaj 
(zwłaszcza bliżej jeziora) tereny związane z działalnością rolniczą, np. ogrody.

Wobec pozyskania zaledwie 2 fragmentów naczyń ceramicznych trudno określić ściślejszą chro-
nologię ich użytkowania i późniejszych przekształceń terenu, jednak zachodziły one nie wcześniej 
niż w XVIII w.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w WKZ w Olsztynie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studia Angerburgia”, „Jaćwież”.

OLECKO, st. 2, Plac Wolności 6 C i 6D, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 18-80/3
zespół starego miasta (XVI-XX w.)•	

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w terminie od 8 do 15 października, przez mgr Jerzego 
Siemaszko (autor sprawozdania). Finansowane przez inwestorów prywatnych. Pierwszy sezon ba-
dań. Przebadano powierzchnię 187, 5 m².

Zespół starego miasta w Olecku obejmował rynek o zasięgu określonym w akcie lokacyjnym 
z 1560 roku oraz przylegające ulice.

Podczas kopania wykopu pod fundamenty budynku stwierdzono, że pierwotna, historyczna za-
budowa, istniejąca w tym miejscu od XVI wieku, została całkowicie zniszczona wraz ze wszelki-
mi strukturami ziemnymi. W wykopie natrafiono jedynie na fundamenty i piwnice budynku, który 
powstał w XX wieku, zapewne w okresie międzywojennym, zaś uległ zniszczeniu w 1945 roku. 
O późnej metryce budowli świadczą detale konstrukcyjne oraz wydobyte artefakty (butelki po piwie, 
fragment roweru, ceramika kamionkowa, fragmenty. wodomierzy). Te ostatnie ewidentnie pocho-
dzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Najwyraźniej podczas kopania wykopu pod dwu-
dziestowieczny budynek, o rozmiarach zbliżonych do obecnie powstającego, zniszczono i usunięto 
wszelkie elementy starszej zabudowy, wraz z warstwą kulturową i zabytkami. W tej sytuacji nie 
natrafiono w wykopie na żadne struktury archeologiczne.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się u WKZ w Olsztynie.
Nadzór został zakończony.

OLKUSZ, st. 2, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 98-53/38
miasto nowożytne•	

Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 15 do 24 września, przez dr 
Dariusza Rozmusa (autor sprawozdania), w celu weryfikacji badań georadarowych z 1998 roku. Fi-
nansowane przez Urząd Miasta w Olkuszu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 9 m².

Stwierdzono podczas badań, że około 70% powierzchni obszaru przeznaczonego pod wykop zaj-
mowała instalacja wodociągowa z początku XX wieku. Nadmienić trzeba, że wspomniana powyżej 
instalacja nie posiada zachowanej dokumentacji technicznej. Prawdopodobnie instalacja ta powstała 
w latach 1904-1906 w trakcie budowy wodociągu z Witeradowa.
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W pozostałej części wykopu stwierdzono fragment nienaruszonego układu nawarstwień z okresu 
od końca XVIII wieku poprzez wiek XIX.

Układ nawarstwień przedstawiał się następująco:
1. płyty piaskowcowe - współczesny poziom rynku;
2. podsypka piaskowa - poziom współczesny (koniec lat 60 -tych XX w.);
3. wylewka betonowa - poziom współczesny (koniec lat 60 -tych XX w.);
4. podsypka piaskowa - pojedyncze płyty bruku betonowego - druga połowa XX w.;
5. warstwa zasypiskowa - początek XX w.;
6. warstwa zaprawy wapiennej powstała podczas budowy instalacji wodociągowych;
7. warstwa zasypiskowa - w spągu warstwa wyrównawcza - bruk nr I z kamienia i cegły - XIX w. 
Poziom niwelacji - 366, 43 m n.p.m.;
8. warstwa z węglem drzewnym i kawałkami drewna odłożona na bruku nr 2 - XIX w.;
9. bruk nr II - wyłożony z margla wapiennego - połowa XIX w. Poziom niwelacji - 365,93 m 
n.p.m.;
10. podsypka pod bruk - szarobrązowa ziemia;
11. bruk nr III - płaskie kamienie, galena, gierzyna oraz rozlasowany czerwony piaskowiec - 
pierwsza połowa wieku XIX (do bruku użyto materiału z hałd). Poziom niwelacji - 365, 51 m 
n.p.m.;
12. warstwa przypuszczalnie z okresu rozbiórki ratusza - prawdopodobnie lata 30-te XIX w.;
13. bruk nr IV - kamienie, galena, gierzyna oraz rozlasowany czerwony piaskowiec - pierwsza 
połowa wieku XIX lub koniec XVIII (do bruku użyto materiału z hałd), powstał on poprzez zasy-
panie grzęzawiska. Poziom niwelacji - 365,35 m n.p.m.;
14. warstwa zastoiskowa z kawałkami drewna - prawdopodobnie zasypane stawy z wieku XVIII 
widoczne na ikonograficznych przekazach przed wschodnią fasadą ratusza;
15. oglejona warstwa zastoiskowa - prawdopodobnie zasypane stawy z wieku XVIII widoczne na 
ikonograficznych przekazach przed wschodnią fasadą ratusza;
16. wytrącenia orsztynowe;
17. piasek calcowy.
Najciekawsze okazały się poziomy bruku odkryte w tym układzie nawarstwień. Do zrobienia 

bruków (lub poziomów wyrównawczych) nr III i IV użyto kamieni oraz dużej ilości materiału odpa-
dowego z hałd po działalności hutniczej czyli gierzyny, innych żużli i rudy ołowiowej. Bruk drugi (II) 
wykonano z łupanego margla wapiennego w XIX wieku już po rozebraniu ratusza. Warstwy arche-
ologiczne podścielone były osadami pochodzącymi z zasypanych stawów, widocznych na akwareli 
Vogla z 1792 roku po wschodniej strome ruin ratusza.

Układ nawarstwień został zniszczony przez wkopy pod studzienkę kanalizacyjną z cegły maszy-
nowej, związaną z wspomnianą powyżej instalacją wodociągową. Żadna budowla sytuowana w tym 
miejscu na powierzchni rynku nie jest widoczna ani na archiwalnej fotografii rynku z roku 1892 ani 
na fotografii z lat 60-tych XX wieku.

W warstwach datowanych od końca XVIII wieku i w obrębie wieku XIX występuje typowy 
materiał miejski - ceramika, fragmenty szkła, resztki kafli, kości zwierzęce. Zwraca uwagę znaczny 
udział zabytków związanych transportem konnym - podkowy, fragmenty uprzęży (kantar, skórzane 
rzemienie).

Górniczy charakter miasta poświadczają liczne znaleziska gierzyny, bryłki ołowiu oraz grudki 
rudy. Zostały one jako materiał z hałd użyte do zasypania grzęzawiska, które znajdowało się na miej-
scu znanych z ikonografii osiemnastowiecznej stawów ( bruk nr IV).
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Podczas eksploracji do głębokości względnej - 275 cm nie stwierdzono nawarstwień średnio-
wiecznych. Tłumaczyć to można istnieniem w tym miejscu stawu, którego skraj-brzeg zachodni od-
słonięto. Podczas jego kopania zniszczono wcześniejszy układ nawarstwień.

Badania te unaoczniły, że ostateczną instancją orzekającą o istnieniu reliktów o charakterze ar-
cheologicznym mogą być sami archeolodzy po przebadaniu danego odcinka. Postulowany w wyni-
kach badań georadarowych narożnik ratusza okazał się być narożnikiem studzienki kanalizacyjnej 
o wymiarach ściany 210 cm. Należy przypuszczać, że relikty ratusza znajdują się około 2 m w kie-
runku zachodnim od miejsca prowadzenia badań, pod płytą rynku. W grudniu 1999 r. podczas nadzo-
ru archeologicznego nad wymianą instalacji oświetleniowej w zachodniej części rynku stwierdzono 
w bardzo wąskich (60-70 cm) i płytkich (do 50 cm) wykopach pod instalacje występowanie usytu-
owanych prostopadle do osi wykopów koron trzech murków.

Są one najprawdopodobniej resztkami ścian dwóch bezstylowych przybudówek ratusza miejskie-
go. Odkrycie pozostałości nawarstwień stawów znanych z przekazów ikonograficznych, które znaj-
dowały się przed ratuszem oraz fragmentów murków z dobudówek ratusza określa w tej chwili pre-
cyzyjnie miejsce położenia samego ratusza. Trzeba mieć jednak świadomość, że relikty tej budowli 
mogą być bardzo zniszczone przez istniejącą na rynku do lat 60 - tych dwudziestego wieku wieżę 
ciśnień, którą zbudowano nieopodal miejsca gdzie jak przypuszczamy znajdował się ratusz miejski.

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Olkuszu, dokumentacja w Muzeum Ar-
cheologicznym w Krakowie i u Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olkuszu. 

Olsztyn, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 88-50/1 – patrz: późne średniowiecze

Olsztyn, st. XXIV, Targ Rybny, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

OLSZTYN, st. XXIV, wykopy 11 h i 11 j, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto - rejon murów obronnych, zasypana fosa z XVIII-XX w.•	

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w terminie 29 listopada 1998 r. i od 6 do 17 maja 1999 r., 
przez mgr Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Gminę 
Olsztyn. Drugi sezon badań. Nadzorowano wykopy liniowe o łącznej długości około 50 m.

W trakcie prac ziemnych wykonano trzy wykopy, przy czym przed przystąpieniem archeologa 
do pracy jeden z nich został wykonany już wcześniej i częściowo zasypany. Dlatego też właściwym 
nadzorem objęto dwa wykopy, które zadokumentowano rysunkowo i fotograficznie. Ponieważ nad-
zorowane wykopy w konsekwencji łączą się z kanalizacją odwodnieniową wykonaną w 1994 roku 
(wykopy 11 h do, 11 g), dlatego też nie nadawano im osobnej numeracji, oznaczając je odpowiednio, 
jako wykopy od 11 h do 11 j. Wykop 11 i poprowadzony był w terenie o stosunkowo dużej deniwe-
lacji wynoszącej 0,9 m na odcinku 18 m. W obrębie tego wykopu wystąpiły jedynie nawarstwienia 
zasypiskowe powstałe w wyniku zasypania fosy w latach 1841, 1846 i 1854, a także w drugiej po-
łowie XIX wieku. Świadczy o tym brak ruchomego materiału zabytkowego, a także występowanie 
pojedynczego gruzu ceglanego w spągu profilu, przy czym gruz ten pochodził z cegieł nie starszych 
niż XVII-XVIII-to wieczne. W wykopie 11 j, oprócz nawarstwień zasypowych uchwycono także 
warstwę calcową w postaci jasnobrunatnej zbitej gliny zwałowej, stanowiącej podłoże pierwotnego 
naturalnego wyniesienia, które częściowo zostało wykorzystane przy budowie baszty - przy ulicy 
Lelewela - w pierwszej linii murów miejskich, tzw. murów wysokich. W obrębie omawianego wyko-
pu uchwycono stosunkowo niewielkiej miąższości nawarstwienia niwelacyjno-zasypiskowe, których 
spąg opada w kierunku północno-wschodnim, a więc zgodnie z kierunkiem nachylenia pierwotnego 
terenu w czasach funkcjonowania fosy. Ich miąższość waha się od 1,1 m w części południowo-za-
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chodniej, do ca 1,8 m w części północno-wschodniej. Nawarstwienia te, pomimo, że w znacznej czę-
ści wykopu zostały przemieszane w czasach współczesnych (po 1945 roku), to powstały w połowie 
XIX wieku (1841, 1846, 1854 i później), w wyniku prac prowadzonych podczas zasypywania fosy 
i prac porządkowych w najbliższym otoczeniu, a następnie w związku z wybudowaniu nowej Szkoły 
Katolickiej (1861 rok) oraz powszechnej szkoły koedukacyjnej (1871 rok), a więc w drugiej połowie 
XIX wieku. 

Materiału zabytkowego podczas prowadzonych nadzorów praktycznie nie udało się pozyskać. Je-
dynie w wykopie 11 j, na głębokości ca 0,8 m w przemieszanej warstwie brunatnej ziemi z niewielką 
ilością drobnego gruzu, a więc na złożu wtórnym, wystąpiły 3 fragmenty ceramiki wypalanej w at-
mosferze utleniającej. Najciekawszy jest niewątpliwie fragment wylewu kafla garnkowego o wtórnie 
przepalonych powierzchniach. Jego wnętrze było polewane zieloną polewą, której ślady widoczne 
są także na ściance zewnętrznej. Był to egzemplarz o okrągłym otworze. Z dużą ostrożnością można 
datować jego deponowanie na XVII/XVIII wiek. Pozostałe dwa ułamki, to mało charakterystyczne 
fragmenty czerepów o barwie beżowej i kremowo-beżowej. Fragmenty te można określić, jako no-
wożytne, czyli pochodzące z XVII-XVIII wieku.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

OLSZTYN, st. XXIV, wykop 32, ulica Okopowa 23, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto- rejon murów obronnych, osadnictwo z XVI-XX w.•	

Nadzory i badania archeologiczne przy ul. Okopowej 23, przeprowadzone w terminie od 14 sierp-
nia do 10 września, przez mgr Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO-ADAM). Finan-
sowane przez inwestora prywatnego. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię około 90 m².

Wytyczono wykop właściwy pod budynek. Miał on 9 x 10 m. W pierwszej kolejności, ze względu 
na fakt wcześniejszego rozpoznania nawarstwień w tym rejonie starego miasta, prace prowadzono 
przy pomocy sprzętu mechanicznego do głębokości 1,6 - 1,8 m. W dalszej kolejności wykop eks-
plorowano metodami archeologicznymi. Stwierdzono tu między innymi zaleganie dwóch warstw 
sprażonej polepy przedzielonych poziomem niwelacyjnym jasnego szaro-beżowego gliniastego pia-
sku i beżowej gliny w spągu. Górny poziom polepy osiągał miąższość do 0,65 m. Dolny poziom 
stwierdzono jedynie we wkopie sondażowym, gdyż zalegał on poniżej poziomu posadowienia ław 
fundamentowych. Warstwa ta miała w tym miejscu 0,4 m grubości. W spągu górnej warstwy między 
3 a 5 metrem na całej długości wykopu w układzie południowy wschód - północny zachód (z lekkim 
odchyleniem w kierunku północno-zachodnim) zalegała warstwa przepalonego zboża. Miała ona 
miąższość ca 0,2 i szerokość od 0,4 do 0,9 m. Niestety, poza bardzo nielicznymi fragmentami prze-
palonego drewna nie udało się uchwycić ich większych fragmentów, które umożliwiłyby dokładne 
określenie konstrukcji budynku. Nie uchwycono także elementów murowanych podwaliny budynku. 
Ostrożnie można stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z budynkiem w konstrukcji szachulcowej. 
Skraj warstwy sprażonej polepy uchwycono na 6 metrze wykopu w kierunku zachodnim. Tak więc 
jej szerokość w obrębie wykopu nie przekracza 6,5 m. Ponadto w profilu południowo-zachodnim wy-
stąpił fragment spalonego pala pionowego, który zdaje się potwierdzać skraj zachodni eksplorowanej 
zabudowy. Na podstawie nielicznego materiału ceramicznego, który udało się pozyskać z warstwy 
osadniczej, można ją datować na XVI/XVII wiek.

Pomimo, iż z dolnej warstwy polepy nie udało się pozyskać materiału zabytkowego, to wydaje 
się, że można ją określić, jako XVI-to wieczną. W wyniku przeprowadzonych prac w części połu-
dniowo-wschodniej odsłonięto ścianę fundamentową rozbudowywanego budynku. Posadowiono ją 
na warstwie niwelacyjnej – beżowej piaszczystej gliny, którą wykonano bezpośrednio nad sprażoną 
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polepą. Została ona wzniesiona z kamieni polnych łączonych na glinę. Z pozyskanego nielicznego 
materiału zabytkowego można wymienić fragmenty kafli i ceramiki naczyniowej, z których najcie-
kawszy wydaje się być fragment kafla płytowego z napisami oraz duży fragment naczynia sitowatego 
(cedzaka).

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

OLSZTYNEK, st. I, wykop. 7, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-59
zabudowa z XX w.•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 24 sierpnia do 3 września, 
przez mgr Izabelę Mirkowską (autorka sprawozdania, WKZ w Olsztynie). Przebadano powierzchnię 
244 m².

W wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych w obrębie wykopu zlokalizowanego przy 
ulicy Krzywej 6 w Olsztynku odsłonięto relikty zabudowy z XX wieku. Są to fundamenty piwni-
cy pozostawione po rozebranym budynku mieszkalnym, wzniesione z głazów narzutowych różnej 
wielkości połączonych zaprawą wapienną. Jedyną pozostałością po ścianach domu były dwa rzędy 
cegieł ułożone bezpośrednio na kamieniach. Ukośne położenie fundamentów piwnicy w stosunku 
do dzisiejszej ulicy wskazują na inny jej przebieg. We wschodniej części wykopu znajdowała się 
studzienka burzowa. Z funkcjonowaniem budynku związane są pozostałości różnych instalacji, ta-
kich jak gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna. Zostały one uchwycone we wschodnim i północnym 
profilu wykopu.  

Teren objęty badaniami znajduje się poza ciągiem zewnętrznych murów obronnych miasta. Po-
nadto w pobliżu zachodniej granicy wykopu przebiega ciek wodny obecnie zdrenowany. Jego wy-
pływ znajduje się kilkanaście metrów dalej w kierunku południowym. Układ warstw niewątpliwie 
wskazuje, iż poprzednio stojący budynek mieszkalny został wzniesiony na jałowej warstwie poma-
rańczowej gliny przewarstwionej jasnożółtym piaskiem i zielonkawym iłem. Warstwy brunatnego 
humusu przemieszanego z cegłami, gruzem ceglanym, kamieniami zawierały współczesny materiał 
zabytkowy datowany na XX wiek. Były to fragmenty porcelanowych, fajansowych naczyń, wyroby 
ze szkła i naczynia żeliwne. Wydaje się, że bliskość podmokłego terenu nie stwarzała możliwości 
wcześniejszej zabudowy. Pierwszy i jedyny dom wzniesiono, na podstawie zebranych informacji 
w I połowie XX wieku.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Ostróda, st. II, wykop 17, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

Ostróda, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

PANASÓWKA, gm. Terespol, woj. lubelskie, AZP 86-86/65
pole bitwy z powstania styczniowego 1863 r. (okres nowożytny – XIX w.)•	

Poszukiwania pozaarcheologiczne prowadzono na obszarze pola bitwy z okresu powstania stycz-
niowego, która rozegrała się 3 września 1863 r. w pobliżu Panasówki. Poszukiwaniami kierował mgr 
Jerzy Waszkiewicz i Seweryn Kosmala (Muzeum w Biłgoraju). 

Prace poszukiwawcze przy użyciu wykrywacza metali prowadzono poza obszarem znanych sta-
nowisk archeologicznych. W ich trakcie odnaleziono blisko 200 artefaktów, którymi między innymi 
były pociski karabinowe z broni powstańców i żołnierzy rosyjskich, drobne elementy uzbrojenia, 
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umundurowania i wyposażenia uczestników bitwy (ostrogi, podkowa, guziki, sprzączki do pasa, 
ułamki żelaznych ostrzy) oraz ich przedmioty osobiste (obrączka, kilka monet, uchwyt pieczęci, 
fragment listu). Miejsca lokalizacji poszczególnych grup znalezisk z porównaniem do opisów bitwy, 
umożliwiają odtworzenie usytuowania w terenie pozycji walczących stron.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WKZ Lublin Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. 

Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 21-73/2 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

PISZ, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie
stare miasto (XVIII-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 19 do 21 czerwca, przez mgr Adama 
Mackiewicza (autor archeologiczny, ARCHEO-ADAM). Finansowane przez inwestora prywatnego. 
Pierwszy sezon badań. Nadzorowano powierzchnię około 220 m².

Prace prowadzono w obrębie działki o nr 386/1 przy ulicy Kościuszki. W miejscu tym przed 
przystąpieniem do prac ziemnych znajdował się podpiwniczony (w ¾) pawilon handlowo-usługowy 
wzniesiony w latach 50-tych XX wieku, który został rozebrany w początkach czerwca 1999 roku. 
Ze względu na podpiwniczenie oraz głębokie fundamenty żelbetonowe WKZ w Olsztynie zmienił 
kwalifikację z badań wyprzedzających na nadzory archeologiczne. Tak więc prace ziemne prowa-
dzono przy pomocy sprzętu mechanicznego pod stałym nadzorem archeologicznym. Po usunięciu 
fundamentów i posadzek betonowych w piwnicy, okazało się, iż poniżej nie zachowały się żadne 
nawarstwienia osadnicze. Zalegają tu wyłącznie żółte piaski różnoziarniste, stanowiące calec w tym 
rejonie starego miasta. W sumie nie udało się uchwycić regularnych nawarstwień kulturowych (poza 
profilem północnym), co świadczy o tym, iż w trakcie budowy pawilonu wykonano wykop funda-
mentowy o dużym areale, który zasypano po wzniesieniu piwnic i fundamentów. Po zakończeniu prac 
ziemnych zadokumentowano trzy profile obwodowe (północny, wschodni i zachodni). Nie wystąpiły 
tu żadne elementy architektoniczne. Strop stanowi szczątkowa darń oraz ciemnoszara piaszczysta 
ziemia próchniczna. Ponadto w partii stropowej wystąpiła szara silnie spłaszczona ziemia, spalenizna 
z drobnym żużlem, szary piasek z drobinami spalenizny, żwir i żółty piasek. Wszystkie te warstwy 
wskazują na fakt, iż mamy tu do czynienia z poziomem niwelacyjnym. Jedynie w profilu północnym 
na głębokości ca 0,7 m wystąpiła dużej miąższości (od 0,7 do 1,2 m grubości) warstwa ciemnoszarej 
próchnicznej ziemi, z której pozyskano bardzo nieliczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów 
naczyń ceramicznych o nowożytnym i późnonowożytnym charakterze (XVIII-XIX wiek). W po-
zostałych dwóch profilach warstwa ta została uchwycona jedynie fragmentarycznie. W większości 
przypadków została ona zakłócona przez wykop pod fundamenty pawilonu, oraz wkopy pod uzbro-
jenie, również związane z rozebranym budynkiem.

Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w Archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Pisz, st. I, (wykop 1), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze

Pławniowice, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpły-
wów rzymskich

PUŁTUSK, st. 3, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 47-67/3
zabudowa miejska od 2 połowy XIV do XX w.•	
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Nadzór archeologiczny przed budową, przeprowadzony w terminie od 20 października do 3 listo-
pada, przez Dorotę Stabrowską (autorka sprawozdania). Finansowane inwestora prywatnego. Pierw-
szy sezon badań. 

Pierwotne wymiary wykopu, 17.28 m (w głąb działki) dla krawędzi północno-zachodniej (dla 
uproszczenia w dokumentacji: krawędź północna) i południowo-wschodnia (południowa) oraz 12.40 
m (wzdłuż ulicy) dla krawędzi północno-wschodniej (wschodniej) i południowo-zachodniej (za-
chodniej), w trakcie prac zostały zwiększone gdy wykop poszerzono po około 0.5 m w kierunkach 
wschodnim i południowym oraz o 1.5 i 1,8 m w kierunkach północnym i południowym.

Powierzchnia gruntu na działce była na poziomie 83.05 - 82.86 m n.p.m. Górne nawarstwienia 
w wykopie, o miąższości od l.6 do 2.2 m, tworzył gruz z piaskiem poprzecinany licznymi współcze-
snym wkopami na kable elektryczne i instalacje wodne oraz pozostałości pięciu kamienno-ceglanych 
fundamentów (1-5). Od strony ulicy Piotra Skargi zachowały się dwa fragmenty fundamentów (3,4) 
zbudowanych niestarannie z kamieni otoczaków, natomiast przy narożniku północno-wschodnim 
i dalej wzdłuż ściany północnej wykopu, zachowały się pozostałości sklepionej piwnicy z cegły (5). 
Wymurowane z kamieni i maszynowych cegieł stanowiły pozostałości zabudowań z XIX i XX w.

Fundament kamienny, biegnący równolegle do ulicy Piotra Skargi, którego fragmenty (1,2) od-
słonięte na tyłach działki był starszy. Zbudowany z ułożonych warstwami kamieni otoczaków, spo-
jonych wapienną zaprawą (młodsza faza) został posadowiony na starszym, o mniejszej szerokości 
fundamencie, z którego zachowało się tylko kilka warstw otoczaków. Naczynie - polewana patel-
nia (PM/99/35) z przełomu XVII i XVIII w. - znaleziona przy doczyszczaniu profilu zachodniego, 
może wyznaczać czas powstania młodszej fazy tego fundamentu. Wydobyte spomiędzy najniższych 
warstw kamieni (starsza faza) ułamki ceramiczne (PM/99/7) wskazują, że pierwszy fundament w tym 
miejscu można datować na XVI-XVII w.

Warstwy gruzowe zachowane w ćwiartce południowo-zachodniej, w pobliżu fundamentów l i 2, 
na poziomie 81.8-81.2 m n.p.m., są najprawdopodobniej związane z aktywnością budowlaną, której 
śladem są zachowane fundamenty.

Poniżej warstw gruzowych związanych z fundamentami (l i 2), w ćwiartce południowo-wschodniej 
wykopu, na poziomie 81.4-80.8 m n.p.m. zachowały się pozostałości spalonej podłogi z desek, uło-
żonych na kanciaku podwalinowym oraz fragment pionowej belki ściany domu, wzniesionego naj-
prawdopodobniej w konstrukcji sumikowo-łątkowej. Spalone elementy domu były pokryte warstwą 
pomarańczowej, spieczonej gliny, dochodzącą miejscami do kilkudziesięciu centymetrów, kontynu-
ującą się w kierunku zachodnim. Warstwy pożarowe są wstępnie datowane na XVI w.

Poniżej leżą piętnastowieczne słabo zachowane i rozwłóczone pozostałości drewnianej zabudo-
wy, tj. słupy, kołki i deski, w ćwiartce północno-zachodniej wykopu, oraz luźno rozrzucone belki 
w ćwiartce wschodniej, których stan nie pozwala na rekonstrukcję obiektów. Warstwy tego pozio-
mu (81.0-80.8 m n.p.m.) zawierały dużą domieszkę komponentów organicznych, w różnym stopniu 
rozkładu - od świetnie zachowanych w ćwiartce północnej, do prawie shumifikowanych przy stropie 
w ćwiartce wschodniej wykopu.

Najstarsza i zalegająca bezpośrednio na calcu (79.8-79.5 m n.p.m.) jest grupa warstw piaskowych 
z niewielką domieszką rozłożonych lub spalonych części organicznych. W ćwiartce północno-zachod-
niej wykopu zlokalizowano kilka płytkich, o głębokości 20 -30 cm, wkopów o średnicy kilkudziesięciu 
centymetrów, których funkcję trudno określić. Z jednego z takich wkopów, przy profilu północnym, 
wydobyto cały garnek (PM/99/10), który może być datowany na koniec XIV w. Naczynie to wyznacza 
datowanie najstarszych na tej działce nawarstwień, znalezionych bezpośrednio na calcu.

Nadzór archeologiczny nie pozwalał na staranną analizę wszystkich zachowanych tu elementów, 
ale pozwala stwierdzić, że relikty z okresu XV-XVII w. zostały w znacznym stopniu zniszczone przez 
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kamienno-ceglane struktury wzniesione w tym miejscu w XVIII-XX w. Nie chodzi tu tylko o usuwa-
nie lub mechaniczne uszkodzenia starszych nawarstwień, ale przede wszystkim o dostęp powietrza, 
ułatwiony przez luźne warstwy piaskowo-gruzowe, który niszczył komponenty organiczne poniżej.

Obserwacje poczynione w trakcie prac budowlanych na działkach 194/1 i 196/1, uzupełniają na-
szą wiedzę o XV-XVII wiecznych reliktach w tej części miasta, pochodzącą z wcześniejszych badań 
i nadzorów (1979-1989) prowadzonych przez W. Pelę.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Pułtusku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pułtusk, Studia i Materiały”.
Badania nie będą kontynuowane.

Radom, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 74-68 – patrz: późne średniowiecze

Radom, zamek, gm.  loco, woj. mazowieckie – patrz: późne średniowiecze

RADZYŃ PODLASKI – zespół pałacowy, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 66-82
zespół pałacowy (XVI-XX w.).•	

Badania w formie nadzorów archeologicznych prowadził mgr Dariusz Włodarczyk. Finansowane 
przez inwestora. 

Nadzór archeologiczny przeprowadzono w listopadzie przy przebudowie sieci ciepłowniczej. Na 
całej długości wykopu wystąpiła warstwy związane z pracami remontowymi prowadzonymi przy 
pałacu na przestrzeni XX w. Natrafiono jedynie na ceglano-wapienny fundament muru związanego 
z wcześniejszą (sprzed XVIII w.) zabudową zespołu.

RADZYŃ PODLASKI – zespół kościelny, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 66-82
teren zespołu kościelnego (XVI w.).•	

Badania w formie nadzorów archeologicznych prowadził mgr Andrzej Hunicz. Finansowane 
przez inwestora. 

Nadzór archeologiczny przeprowadzono w październiku przy przebudowie przyłącza wodocią-
gowego. W wykopie natrafiono na fundamenty i piwnice związane z zabudową przy plebanii, znaną 
z materiałów topograficznych z poł. XIX w. Pozyskano niewielką ilość materiału ceramicznego da-
towanego na XVII w.

Sanok, st. 1, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 113-78/1 – patrz: późne średniowiecze

Sierpc, st. 21, Stare Miasto, ul. Farna, woj. mazowieckie, AZP 43-53/76 – patrz: późne średniowiecze

Sulechów, st. 24, wykop III, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 59-15/40 – patrz: późne średniowiecze

Sulejów, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie – patrz: wczesne średniowiecze

Szczyglice, st. 5, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, A2P 68-20/116 – patrz: późne średniowiecze

SZCZYGLICE, st. 6, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, A2P 68-20/117
Ratownicze badania archeologiczne zostały przeprowadzone w 1999 roku przez firmę „AKME” 

Zd. Wiśniewski przy współpracy terenowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. 
Prace badawcze z ramienia „AKME” były nadzorowane przez dr Aleksandra Limisiewicza, nato-
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miast kierował nimi w imieniu wymienionego wyżej Muzeum mgr Zenon Hendel. Ponadto w bada-
niach, zarówno na etapie terenowym jak i kameralnym, wzięli również udział mgr K. Czapla, mgr Al. 
Dobrowolski, mgr W. Pogorzelski, mgr L. Lenarczyk oraz student Katedry Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego A. Hajzler. 

Szydłów, zamek, gm. loco, woj. świętokrzyskie – patrz: późne średniowieczne

Świdnica, ul. Długa 48-50, gm. loco, woj. dolnośląskie – patrz: późne średniowiecze

ŚWIDNICA, ul. Spółdzielcza 2, gm. loco, woj. dolnośląskie
W listopadzie 1999 r. na zlecenie prywatnego inwestora podjęto sondażowe badania architek-

toniczno-archeologiczne przy ul. Spółdzielczej 2. Miały one na celu uchwycenie zasięgu parcel 
i określenie dawnej, historycznej linii zabudowy na obecnych działkach geodezyjnych nr 174 i części 
działki nr 175. Prace w terenie prowadził mgr Dobiesław Karst (autor sprawozdania). Prace tere-
nowe poprzedziła kwerenda archiwalna. Z analizy planów pomiarowych wiadomo, że na obszarze 
podlegającym opracowaniu (zachodnia część południowej pierzei ul. Spółdzielczej) znajdowały się 
trzy parcele, o numerach 2, 4 i 6. Linię zabudowy oraz wielkość działek postanowiono ustalić za po-
mocą sondaży badawczych. Łącznie założono sześć wykopów kontrolnych, dwa na obszarze parceli 
Spółdzielcza 2, dwa na działce Spółdzielcza 4 oraz trzy na parceli Spółdzielcza 6. Eksplorację pro-
wadzono w nich do głębokości około 80 cm, nie naruszając warstw historycznych. 

W sondażach na działce Spółdzielcza 2 uchwycono przebieg dawnej linii zabudowy, przy czym 
udało się stwierdzić, iż działka ta, pierwotnie składała się z dwóch parcel, które w XIX wieku zostały 
objęte wspólną numeracją. W sondażach na obszarze działki Spółdzielcza 4 udało się określić jedynie 
dawną linię zabudowy. Poszukiwania muru granicznego między parcelami 4 i 6 dały wynik negatyw-
ny, gdyż w założonym w tym celu sondażu 3 poza głęboką warstwą gruzu nie natrafiono na relikty 
wschodniej ściany kamienicy Spółdzielcza 4. Linię graniczną między działkami zrekonstruowano 
rysunkowo na podstawie planu pomiarowego z 1937 r. Na parceli zajmowanej w przeszłości przez 
kamienicę o numerze 6 w założonych trzech sondażach określono przebieg jej fasady oraz północno-
wschodni narożnik i wschodnią ścianę graniczną budynku, wyznaczającą zarazem wschodnią granicę 
obszaru opracowania. W jednym z sondaży odsłonięto również nasadę sklepienia najprawdopodob-
niej piwnicy, znajdującej się pod kolejnym nieistniejącym budynkiem, mieszczącym się pierwotnie 
przy ul. Spółdzielczej 8.

Świebodzin, st. 2, wykop V, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 55-14 – patrz: późne średniowiecze

ŚWIEBODZIN, st. 18, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 55-14/33
zabudowa  (XVII-XX w.).•	

Ratownicze badania archeologiczne i nadzory, przeprowadzone w terminie od 20 października 
do 30 lipca, przez mgr Marlenę Magdę Nawrocką (autorkę sprawozdania, Muzeum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza). Finansował inwestor prywatny. Pierwszy sezon badań.

Obserwacja i badania ratownicze miały za zadanie ustalić, czy na tym obszarze występują pozo-
stałości wcześniejszej zabudowy lub innych śladów osadniczych.

W trakcie prac odsłonięto we wschodniej części wykopu pozostałości zabudowy podwórza naj-
prawdopodobniej z 2 połowy XX wieku. Natrafiono w południowej części wykopu na warstwy gruzu 
po nieistniejących budynkach z cegły oraz z cegły i kamienia. Tuż pod powierzchnią w zachodniej 
części wykopu natrafiono na skupisko warstwy śmietniskowej z zabytkami pochodzącymi z l połowy 
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XX wieku. Dalsze prace ujawniły w północnej części wykopu zwały ziemi ze zniszczonego wału, 
należącego do zewnętrznych obwałowań fosy miejskiej, oraz pozostałości po kanalizacji zakładanej 
w Świebodzinie w latach 30- tych XX wieku. Wkop pod kanalizację zniszczył część brukowanej 
drogi biegnącej po wspomnianym wale.

Nieliczny XVII-XVIII wieczny materiał ceramiczny pozyskano z warstwy spoczywającej na cal-
cu, a stanowiącej prawdopodobnie pozostałości po ziemi ogrodowej.

Nie stwierdzono śladów wcześniejszego osadnictwa.
Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologiczne Środkowego Nad-

odrza w Świdnicy.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Środkowego Nadodrza”.
Badania nie będą kontynuowane.

Święty Wojciech, st. 1. gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/19 – patrz: wczesne średniowiecze

Tarnowo Pałuckie, st. T 22, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/123 – patrz: późne 
średniowiecze

Unierzyż, st. 2, gm. Strzegowo, woj. mazowieckie, AZP 43-59/3 – patrz: wczesne średniowiecze

WAWRZEŃCZYCE, st. 10, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, woj. małopolskie, AZP 101-60
osada wielokulturowa (wczesny neolit-czasy nowożytne)•	

W dniach 12-14 lipca 1999 r. przeprowadzono nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi 
związanymi z budową pomieszczenia gospodarczego na działce nr 787/7 w Wawrzeńczycach. Ww. 
działka jest zlokalizowana w obrębie strefy ochrony archeologicznej obejmującej teren wielokultu-
rowego stanowiska 10 w Wawrzeńczycach. Dodatkowo w pobliżu omawianego stanowiska zlokali-
zowany był, według źródeł archiwalnych oraz przekazów ustnych, dworek nowożytny z zachowaną 
do dnia dzisiejszego piwnicą (usytuowaną pod ziemnym nasypem). Kierownikiem prac był Tomasz 
Rodak (autor sprawozdania). Badania Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 
Przebadano powierzchnię 0,25 ara.

Zgodnie z przedstawionym przez właściciela harmonogramem budowy, w dniu 12.07.1999 roku 
przystąpiono do ręcznego usuwania ziemi z części działki przeznaczonej pod zabudowę. Wybiórkę 
ziemi ograniczono do jednej piwnicy, w pozostałych pomieszczeniach wykopano jedynie rowki fun-
damentowe o szerokości 35-40 cm.

W trakcie prac ziemnych pozyskano dosyć liczny materiał zabytkowy (zarówno z rowów fun-
damentowych jak i piwnicy) pochodzący od wczesnego neolitu (kultura ceramiki wstęgowej rytej) 
po późne średniowiecze i czasy nowożytne. Podczas nadzorowania wymienionych prac nie zdołano 
uchwycić zarysu jakiegokolwiek obiektu archeologicznego, za to wystąpiła ciągłą, zbita, koloru brą-
zowo-czarnego warstwa kulturowa. Na głębokości około 80-90 cm zwrócono uwagę na wyodrębnia-
jące się pasma żółtego lessu w północnym profilu wykopu. Po jej wyeksplorowaniu zaobserwowano 
trzy widoczne wkopy z których środkowy przypominał zasypisko grobu szybowego (dodatkowo 
na dnie zauważono wyraźnie czytelny prostokątny zarys). Z uwagi na możliwość istnienia w bada-
nym miejscu pochówku prahistorycznego postanowiono wstrzymać prace ziemne do czasu przybycia 
większej ekipy archeologów i antropologa. Zadokumentowano siedem obiektów rysujących się na 
wszystkich profilach.

W stosunku do ob. l, 2, 3 udało się przyporządkować pozyskany wcześniej materiał zabytkowy. 
Obiekty 5, 6 i 7 pozbawione były artefaktów, odnośnie ob. 4 nie zdołano ustalić czy uzyskaną cera-
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mikę można bezsprzecznie wiązać z tym obiektem. Eksploracją objęto jedynie ob. 2 - prostokątną 
jamę o wymiarach 2,5 x 0,7 m. W pozostałych obiektach zostały zadokumentowane wyłącznie ich 
profile. Z uwagi na fakt, iż prace ziemne (oprócz wykopania rowów fundamentowych) ograniczone 
były tylko do wybrania ziemi pod piwnicę nie zaistniała możliwość eksploracji pozostałych części 
obiektów l, 3, 4, 5, 6 i 7.

Obiekt nr 2 eksplorowano tylko w jego zarysowanych granicach. Po obniżeniu się warstwą me-
chaniczną o miąższości 10 cm zasypisko obiektu stało się niejednorodne. W południowym naroż-
niku (w obrębie obiektu) ukazał się prostokątny zarys (jednolity, żółty calec - less). Po ściągnięciu 
kolejnego poziomu okazało się, że wspomniany prostokątny zarys to nic innego jak stopień wycięty 
w calcu. Po wybraniu kolejnych kilkunastu centymetrów odpreparowano następne schodki (obok 
jednego z nich odkopano cegłę nowożytną wraz z kilkoma fragmentami kafli ceramicznych) wiodące 
w głąb. W trakcie eksploracji pozyskano dodatkowo kilkanaście fragmentów ceramiki nowożytnej, 
potłuczone kafle oraz przedmiot żelazny (przypuszczalnie tzw. „rak”). Na tym etapie zaprzestano 
dalszego pogłębiania się stwierdzając, iż w wykopie natrafiono na pozostałości po dawnej piwniczce 
związanej z istniejącym jeszcze w XX w. dworkiem). Prawdopodobnie z tym wkopem (piwniczką) 
związane były również obiekty l i 3, być może również 4, czyli jama o dnie półkolistym, z  jednorod-
nym ciemnym, brązowo-czarnym wypełniskiem z wyraźną warstwą spalenizny.

W związku z powyższym, po ustnym pouczeniu właściciela działki, iż natrafienie na materiał 
zabytkowy w trakcie ewentualnych dalszych prac na ww. działce musi być zgłoszone do Wojewódz-
kiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Krakowie, zakończono nadzór nad przewidzianymi 
w planie budowy pracami ziemno-budowlanymi.

WĘGORZEWO, ul. Krzywa, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 15-73
skraj zabudowy miasta lokacyjnego (XVII w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w czerwcu, przez mgr Jerzego Marka 
Łapo (autor sprawozdania, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez Przedsię-
biorstwo Budownictwa Miejskiego w Suwałkach. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię  
26 m².

Drewniane relikty zabudowania odkryto wiosną tego roku w ścianie wykopu pod nową kamieni-
cę, stawianą przy ul. Krzywej. Ulica ta biegnie zachodnim skrajem lokacyjnego miasta. W związku 
z koniecznością poszerzenia wykopu budowlanego przeprowadzono badania o charakterze ratowni-
czym.

W chałupie I odkryto podłogę złożoną z 18 ułożonych równolegle do siebie drewnianych belek. 
Tworzyły one powierzchnię użytkową o wymiarach około 2,5 m. na co najmniej 2,5 m. W narożni-
kach konstrukcji odsłonięto duże kamienie o średnicach 0,7-0,9 m. Na skrajach chałupy belki spoczy-
wały na kamiennych fundamentach złożonych z pojedynczego rzędu kamieni o średnicach 0,2-0,4 
m, luźno wrzuconych w torf. W środku chałupy belki zalegały bezpośrednio na warstwie torfu. Na 
belkach podłogi spoczywały relikty konstrukcji ścian, zbudowanych z desek o przybliżonych wy-
miarach: 0,2 m x 0,04 m x 1,3 m. Deski te były mocowane pionowo do konstrukcji szkieletowej za 
pomocą drewnianych kołków. Relikty spoczywały około 1,9-2,1 m od powierzchni gruntu.

W obrębie chałupy obok glinianej zastawy stołowej odkryto m. in. niemal kompletny szkliwiony 
kafel fryzowy z wyobrażeniem koziorożców strzegących drzewa życia, szczątki zwierząt dzikich 
oraz domowych, fragment żelaznego sierpa oraz okucie drzwiowe.

Obiekt można datować na 1 połowę XVII w. (data dendrologiczna ścięcia drzewa, z którego wy-
konano belkę V - 1612 r.) i interpretować jako mieszkanie budnika, które zostało zniszczone podczas 
jednego z pożarów miasta (najprawdopodobniej w 1657 r.).
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Relikty chałupy II odsłonięto około 2,2 m na północny-wschód od chałupy I, tuż przy profilu wy-
kopu. Na długości około 3,8 m odkryto krańce drewnianych desek, tworzących konstrukcję podłogi. 
Deski spoczywające na torfie lub w spągu gliniastej warstwy kulturowej, w niektórych miejscach 
były klinowane małymi palikami. Konstrukcja znajdowała się około 1,7-1,9 m od powierzchni grun-
tu. Na tej samej głębokości około 0,5 m na południowy-zachód od krańców desek odsłonięto koronę 
„muru” zbudowanego z kawałków cegieł oraz kamieni o średnicach 0,15 - 0,8 m. „Mur” miał szero-
kość 0,7 - 0,8 m i wysokość 0,6 - 0,8 m. Od strony chałupy II był bardzo starannie licowany. Materiał 
zabytkowy pozwala datować obiekt na XVII w.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studia Angerburgica”, t. IV”.
Badania będą kontynuowane w miarę realizacji inwestycji.

WIELBARK, st. I, wyk. 3, ul. Nowowiejskiego, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 32-64
Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w terminie od 9 do 19 czerwca, przez mgr Izabelę Mir-

kowską. Finansował inwestor prywatny.
Nadzorem archeologicznym objęto wykopy liniowe pod ławy fundamentowe budynku bez pod-

piwniczenia. Boki wykopu posiadały wymiary: krótsze (północny i południowy) o długości 908 cm, 
boki dłuższe (wschodni i zachodni) o długości 1260 cm. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projek-
cie założono 6 wykopów liniowych o szerokości około 55 cm i głębokości do 100 cm.

W odkrytych wykopach stwierdzono następujący układ warstw:
- profil północny - jego wypełnienie stanowił szaro-czamy humus przemieszany z gruzem cegla-

nym i żwirem o miąższości około 60-80 cm. Strop warstwy nasycony był czarnym humusem, spąg 
szaro-brunatnym. Warstwę humusu przecinała soczewa żółtego piasku o miąższości 10-20 cm. Nad 
nią i pod nią wystąpiło duże zagęszczenie gruzu ceglanego. Pomiędzy 6 a 7 metrem natrafiono na 
relikty fundamentów w postaci 2 słupów cementowych o grubości około 20 cm o przekroju kwadra-
towym. Przerwę między filarami o szerokości około 80 cm wypełniał szaro-czamy humus.

- profil wschodni - pierwszą warstwę stanowił czarny humus przemieszany z gruzem ceglanym 
o miąższości 10-25 cm. Poniżej wystąpiła warstwa żółtego piasku o miąższości 10-30 cm. Pod nią po-
jawił się szaro-bmnatny humus z gruzem ceglanym o miąższości 30-50 cm. W warstwie czarnego hu-
musu tuż pod darnią pojawił się bruk kamienny o grubości około 10-25 cm (łączna długość 660 cm).

- profil południowy - pod warstwą czarnego humusu o miąższości 10-30 cm w połowie profilu 
pojawił się bruk kamienny wchodzący w profil zachodni. Pod nim znajdowała się podsypka piasku. 
Pod humusem pojawiły się dwie soczewki żółtego piasku o miąższości 20-30 cm. Poniżej zalegał 
szaro-brunatny humus przemieszany z gruzem ceglanym o miąższości 60-80 cm. Ponadto stwierdzo-
no dwa skupiska cementu o grubości 20-40 cm.

- profil zachodni - pierwszą warstwę stanowił szaro-czarny humus przemieszany z gruzem cegla-
nym o miąższości około 80 cm. W nim wystąpiło owalne skupisko cementu o grubości około 50 cm 
wypełnione fragmentami białych cegieł i obok biegnąca w kierunku południowym wąska soczewka 
cementu o grubości l0 cm. Ponadto stwierdzono wąski pas spalenizny o miąższości 5-10 cm. Bezpo-
średnio pod nią pojawił się gruz ceglany biegnący w głąb.

Wykop przecinały dwa wykopy liniowe. Pod warstwą czarnego humusu o miąższości 70-120 cm 
wystąpiły relikty słupa betonowego o szerokości około 50 cm wypełnionego wewnątrz pokruszony-
mi cegłami koloru czerwonego i białego. W pokruszonym cemencie natrafiono na fragment ozdoby 
ze zwieńczenia ogrodzenia. Pod humusem na całej długości profitu wystąpił bruk kamienny. Pod nim 
wystąpił żółty piasek o miąższości 10- 25 cm. Poniżej zalegał szaro-brunatny humus z zawartością 
gruzu ceglanego o miąższości 50-80 cm.
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Warstwy nie zawierały materiałów zabytkowych.
Odkryte cementowe słupy to ślady po ogrodzeniu, które otaczało badany teren. Natomiast od-

słonięty bruk kamienny wskazuje, że badany teren był częścią większego podwórka. Ślady czarnego 
humusu i roślinności mają ścisły związek z uprawą ogrodową. Na podstawie wyników badań odkryte 
elementy ogrodzenia datować należy jako nowożytne (X1X-XX w.).

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

WIELICZKA, st. 2, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 104-57/2
zamek nowożytny•	

Badania sondażowe, przeprowadzone w czerwcu, przez mgr Wojciecha Suderę („Triumwirat” 
Usługi Archeologiczne). Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. Pierwszy sezon ba-
dań. Przebadano obszar 15 m².

Badania przeprowadzono przed planowaną rekultywacją miejsca, w ramach której w południo-
wej części Międzymurza zamierzano obniżyć obecny poziom o około 1 m. W trakcie prac należało 
prześledzić i zadokumentować układ nawarstwień (m. in. XVIII - wieczny poziom użytkowy), aby 
podczas późniejszych prac budowlanych nie zniszczyć warstw wartościowych z punktu widzenia 
archeologii.

Założono dwa niewielkie wykopy o charakterze sondażowym: w południowym wewnętrznym 
narożniku murów oraz przy północnym krańcu muru, przy licu wewnętrznym.

Pierwotny układ nawarstwień został zaburzony w XIX w., zapewne w wyniku wielokrotnych prac 
remontowych przeprowadzanych na zamku przez Austriaków. Powyżej warstw XIX-wiecznych od-
notowano poziom wkopów i nawarstwień XX-wiecznych. Niektóre z nich powstały w okresie kiedy 
Międzymurze wykorzystywane było jako ogród. Warstwa, którą zniwelowano podczas przygotowy-
wania tego miejsca do rekultywacji, to gruzowisko powstałe w okresie remontu zamku w 2 połowie 
lat 70-tych XX w.

Dzięki wykopaliskom odkryto pęknięcie (po wewnętrznej stronie) muru w południowym naroż-
niku, widoczne poniżej dzisiejszego poziomu gruntu. Przyczyną jego powstania jest słaba konstruk-
cja muru, dodatkowo osłabiana naporem mas ziemi.

W wyniku badań pozyskano niezbyt duży zbiór ceramiki datowanej na XIX i XX w., oraz kilka 
ułamków XVIII-wiecznych i późnośredniowiecznych. Oprócz tego wydobyto również: kafle pieco-
we, szkliwione płytki ceramiczne, gwoździe, dwa fragmenty przedmiotów szklanych i kilka grudek 
żużli. Wszystkie zabytki mieszczą się w przedziale czasowym XIX-XX w.

Witów, zespół klasztorny OO Norbertanów, gm. Sulejów, woj. łódzkie – patrz późne średniowiecze

WYSOCZKA, st. 15, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-24/8
punkt osadniczy ludności kultury łużyckiej•	
punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza•	
ślady osadnictwa z okresu późnośredniowieczne•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Badania prowadził mgr Daniel Żychliński (autor sprawozdania) przy współudziale mgr Justyny 
Żychlińskiej oraz mgr inż. Jolanty Dereń-Pchulskiej. Prace finansowała Agencja Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad w Warszawie. Badania podjęto w związku z planowaną budową autostrady A2, której 
przebieg kolidował z obszarem stanowiska. 
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Stanowisko zajmuje centralną część dość silnie pofałdowanego cypla, wbijającego się w zanika-
jącą dolinę, której dnem nadal sączy się niewielki ciek. Zlokalizowane jest około 1,5 km na wschód 
od wsi Wysoczka.

Zbadano obszar 6600 m², na którym odsłonięto 80 obiektów nieruchomych. Większość z nich sta-
nowiły jamy, najczęściej o funkcji śmietniskowej. Ponadto natrafiono na 11 dołków posłupowych, nie 
tworzących żadnych czytelnych konstrukcji. Ogółem pozyskano 940 fragmentów ceramiki, z czego 
większość stanowił materiał nowożytny. Natrafiono również na pozostałości przedmiotów żelaznych: 
połówkę podkowy oraz raki do chodzenia po lodzie. Na podstawie pozyskanego materiału rucho-
mego pozostałości nowożytne wydatowano na XVII-XVIII wiek. Pozostałe okresy archeologiczne 
reprezentowane są bardzo ubogo.

Badania nie będą kontynuowane.

Wyszyna, st. 11, gm. Władysławów, woj. wielkopolskie, AZP 58-41/4 (numer na autostradzie A2-
390) – patrz: wczesna epoka żelaza

Zalewo, st. I, wykop 24, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: nowożytność

ZAMOŚĆ, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 89-88
obszar fortyfikacji Zespołu Staromiejskiego Zamościa z okresu XVI-XIX w.•	

Badania archeologiczne o charakterze nadzoru nad pracami ziemnymi przy budowie sieci cie-
płowniczej w obszarze dawnych zewnętrznych fortyfikacji ziemnych Zamościa, kierowane przez 
mgr Ryszarda Pomarańskiego, finansowane przez PEC Zamość.

Bardzo istotnym odkryciem dokonanym podczas nadzoru archeologicznego było natrafienie na 
relikty architektoniczne obiektu murowanego z cegły, którymi były fragmenty dwóch ścian zewnętrz-
nych oraz fragment posadzki ceglanej pomiędzy tymi murami. Po analizie odkryć i porównaniu ze 
źródłami historycznymi można domniemywać, iż są to pozostałości kościoła św. Krzyża, który po-
wstał w 1581 r. i zlokalizowany był na tzw. „Przedmieściu Lwowskim” przy „Rynku Świętokrzy-
skim”. Obiekt ten funkcjonował do 1704 r., kiedy to uległ spaleniu i nie był już odbudowywany ze 
względów strategicznych.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu.

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

Zielona Góra, st. 18, wykop XIV, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 62-14/31 – patrz: późne średniowiecze

ZIELONA GÓRA, st. 22, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 62-14/34
budynek przemysłowy (farbiarnia, garbarnia)- XVIII/XIX-XX w.•	
pozostałości fundamentów synagogi – koniec XIX w.•	
fragmenty kanału z końca XIX lub pocz. XX w.•	

Ratownicze badania archeologiczne i nadzór przeprowadzone przez dr Jarosława Lewczuka (Mu-
zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Finansowane przez inwestora prywatnego. Drugi se-
zon badań. Przebadano powierzchnię około 1 ha.

Teren objęty pracami znajduje się na zapleczu i w bliskim sąsiedztwie budynku Filharmonii (Pl. 
Powstańców Wlkp. 10). Łącznie nadzorowano prace budowlane w 7 wykopach. Ratownicze badania 
archeologiczne skoncentrowały się w wykopie I, wykopy II-VII objęto nadzorem archeologicznym.

W trakcie badań odsłonięto 3 nowożytne obiekty: pozostałości prawdopodobnie farbiarni i póź-
niejszej garbarni, fragment kanału oraz część fundamentów synagogi.
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Najstarszy, pochodzący z końca XVIII w. jest obiekt dawnej techniki przemysłowej, jedyny tego 
rodzaju zabytek odkryty na terenie miasta, odsłonięty w wykopie I. Budynek wzniesiono na planie 
wydłużonego prostokąta.

Pierwotnie zbudowano część zachodnią składającą się z 2 pomieszczeń, które następnie przedzie-
lono ścianami, tworząc pomieszczenia 1 i 2 oraz 3 i 4+8. Do budynku nieco później dostawiono część 
wschodnią (pomieszczenie 9), a w XX w. dobudowano niewielką część III (pomieszczenia 6,7,5). 
Zastosowanie solidnych fundamentów w postaci kamiennych filarów z arkadami wzmocnionych do-
datkowo drewnianymi legarami, świadczy o usytuowaniu budynku na niestabilnym gruncie. Analiza 
terenu i zachowanych nawarstwień wskazuje na istnienie w tym miejscu bagnistej niecki, okresowo 
zalewanej przez przepływający w tym miejscu ciek. W budynku znaleziono pozostałości urządzeń 
doprowadzających wodę (drewniane rury), resztki niebieskiej i żółtej farby oraz 2 beczki lub cebrzy-
ki dębowe i ścinki skóry, świadczące o jego gospodarczym przeznaczeniu.

Odkryte fragmenty kanału stanowiły pozostałości części cieku wspomnianego wyżej i pochodziły 
z końca XIX lub początku XX wieku. Była to konstrukcja ceglana spojona mocną zaprawą cemento-
wą i częściowo wymoszczona deskami. W kanale znaleziono wyłącznie materiał z II połowy XX w.

W wykopach III,V i VII odkryto pozostałości synagogi wzniesionej w latach 1882-1883, spalonej 
9.11.1958 r. i ostatecznie rozebranej w 1959 roku. Zbudowano ją na planie prostokąta z apsydą, o wy-
miarach około 20 x 14,8 m. Fundamenty wzniesiono z nieobrobionych głazów spojonych zaprawą 
cementową.

Łącznie ze wszystkich wykopów pozyskano 3897 fragmentów ceramiki z okresu od późnego 
średniowiecza do czasów współczesnych, 142 fragmenty szkła, 68 fragmentów kafli, 10 fragmentów 
dachówek, 10 fragmentów fajek i nieliczne nowożytne przedmioty metalowe. 

Budynek przemysłowy został rozebrany zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Zielonej Górze.

Materiały z dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze.

Badania nie będą kontynuowane.

ZIELONA GÓRA, st. 21, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 62-14/35
miasto •	

Ratownicze badania wykopaliskowe (sondażowe) przeprowadzone we wrześniu i od listopada 
do grudnia, przez mgr mgr Piotra Dziedzica (autor sprawozdania) i Sławomira Kałagate. (Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 15 m².

Badania miały charakter wyprzedzający przed wzniesieniem w tym miejscu stacji benzynowej. 
Miały na celu zweryfikowanie tezy o istnieniu na terenie objętym badaniami śladów po XVI i XVII 
wiecznych procesach czarownic, jakie odbywały się w Zielonej Górze.

Założono 2 małe sondaże, które wykazały istnienie w tym miejscu nikłej warstwy kulturowej 
z XIX wieku. Teren został silnie zagruzowany w XX wieku w wyniku budowy Alei Konstytucji 3 
Maja. Z gruzowiska wydobyto zbiór zabytków związanych z czasami najnowszymi.

Pozostały obszar objęty inwestycją objęto nadzorem archeologicznym.
Materiały z dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 

w Świdnicy.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Środkowego Nadodrza”.
Badania nie będą kontynuowane.

Zrębice, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41 – patrz: paleolit
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Indeks

B

BABI DÓŁ - Borcz, st. 2, gm. Samonino, woj. pomorskie  ■  80
BACHÓRZ, st. 16, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 107-79/16  ■  55
BARŁOŻNO, st. 13, gm. Skórcz, woj. pomorskie  ■  55
BARTÓWKA, st. 8, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 108-79/8  ■  56
BEŁŻEC, st. 26, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 96-90/24  ■  211
BĘDZIN – GÓRA ZAMKOWA, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 97-48/14  ■  127
BIAŁA PODLASKA, ul. Artyleryjska/Spółdzielcza, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 61-86  ■  211
BIAŁA PODLASKA, ul. Brzeska, Moniuszki, Cicha, Przechodnia, Spokojna, Janowska, gm. loco, woj. 

lubelskie, AZP 61-86  ■  211
BIAŁOGARD, st. 83, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 18-19/67  ■  211
BIELSKO-BIAŁA, st. 32, gm. loco, woj. śląskie, AZP 107-48/17  ■  167
BIERUŃ STARY, gm. loco, woj. śląskie  ■  167, 212
BIERZWNIK, st. 25 i 26, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 39-16/130 i 131  ■  168
BISKUPIEC, st. 1, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  213, 214
BLEDZEW, st. 45, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 49-13/66  ■  214
BŁĘKWIT, st. 9, gm. Złotów, woj. wielkopolskie, AZP 33-29/135  ■  80
BOCHEŃ, st. 16, gm. Zduny, woj. łódzkie, AZP 59-55/25  ■  127
BUDY LUCIEŃSKIE, st. 9, gm. Gostynin, woj. mazowieckie, AZP 51-51/6  ■  21
BUSZÓW, st. 1, gm. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, AZP 44-8/4  ■  21
BYTOM, gm. loco, woj. śląskie  ■  215

C

CHABIELICE, st. 12, gm. Szczerców, woj. łódzkie  ■  99
CHEŁM, st. 143, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 80-90/7  ■  129
CHEŁM, st. 144 (1D I), gm. loco, woj. lubelskie, AZP 80-90/5  ■  129
CHŁOPICE, st. 11, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 105-83/28  ■  22
CHOCICZA WIELKA, st. 1, gm. Września, woj. wielkopolskie, AZP 54-33/27  ■  57
CHOCICZA WIELKA, st. 4/A2-304, gm. Września, woj. wielkopolskie, AZP 54-33  ■  130
CHODAKÓWKA, st. 3, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-79/163  ■  130
CHOJNICE, st. 1, gm. loco, woj. pomorskie  ■  169
CHRAPÓW, st. 17, gm. Dobiegniew, woj. lubuskie, AZP 40-17/124  ■  17
CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 43-62  ■  215
CIELEŚNICA, gm. Rokitno, woj. lubelskie, AZP 58-88  ■  216
CIESZYN, st. 14, gm. loco, woj. śląskie, A2P 109-44/18  ■  22
CIEŚLE, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72  ■  99
CZCHÓW, st. 1, gm. loco, woj. małopolskie, AZP107-63/1  ■  169
CZERNIAK, st. 3a, gm. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 48-38/8  ■  58

D

DANISZEW, st. 14 (401 na autostradzie A2), gm. Kościelec, woj. wielkopolskie, AZP 58-43/75  ■  23
DĄBROWA GÓRNICZA – ŁOSIEŃ, st. 2, gm. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, AZP 96-50/2  ■  131
DĄBROWA GÓRNICZA – STRZEMIESZYCE WIELKIE, st. 2, gm. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, 

AZP 97-50  ■  132
DĄBROWA, st. 1, gm. Przystajń, woj. śląskie, AZP 86-44/33  ■  59
DĄBRÓWNO, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  216
DOBRYSZYCE, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 79-51/1  ■  82
DUBIELEWO, st. 7, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie  ■  100
DUDKA, st. 1, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 20-75/-  ■  18
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DYLĄGÓWKA, st. 19, gm. Hyżne, woj. podkarpackie, AZP 106-78/22  ■  24
DZIBICE, st. 5, gm. Kroszyce, woj. śląskie, AZP 91-53/14  ■  133
DZIBICE, st. 8, gm. Kroszyce, woj. śląskie, AZP 91-53/38  ■  133
DZIECINÓW, st. 22, gm. Sobienie-Jeziory, woj. mazowieckie, AZP 62-69/68  ■  83
DZIEKANOWICE, st. 22, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, AZP 50-32/104  ■  134
DZIERZGOŃ, st. 1, gm. loco, woj. pomorskie  ■  169
DZIERŻYSŁAWICE, st. 10, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/18  ■  25
DZIERŻYSŁAW, st. 35, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 102-38/146  ■  5

E

ELBLĄG, Stare Miasto, st. 32, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  170

G

GĄSAWA, st. 6, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 45-35/68  ■  26
GDAŃSK, st. 39 gm. loco, woj. pomorskie  ■  217
GDAŃSK, st. 106, ul. Służebna, gm. loco, woj. pomorskie, A2P 12-44/223  ■  217
GIEBUŁTÓW, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. małopolskie, AZP 95-59  ■  59
GILÓW, st. 1, gm. Niemcza, woj. dolnośląskie, AZP 88-26/32  ■  135
GŁOGÓW – Górka, st. 4, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 68-20/115  ■  27
GŁOGÓW-Stare Miasto, kw. A-13, A-14, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 68-19, 68-20  ■  170
GŁUCHOŁAZY, gm. loco, woj. opolskie  ■  171
GŁUPONIE, st. 6, pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, AZP 53-22/6  ■  101
GNIEZNO, st. 12, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/-  ■  136
GNIEZNO, st. 14, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 50-34/-  ■  137
GOŁDAP, st. I (wykop 1), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  218
GORAJ, st. 8, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 88-82/3  ■  171
GÓROWO IŁAWECKIE, st. 1, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  219
GÓRSZCZYZNA, st. 2, gm. Kolno, woj. podlaskie, AZP 31-74/20  ■  138
GRABEK, st. 9, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/41  ■  60
GRABEK, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56  ■  84
GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6  ■  60
GRÓDEK, st. 1B, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie, AZP 87-94/70  ■  61
GRÓDEK, st. I, gm. Klukowo, woj. podlaskie, AZP 46-81  ■  101
GRZYBÓW, st. 23, gm. Słubice, woj. mazowieckie, AZP 54-56/36  ■  27
GRZYMALIN, st. 10/55, gm. Miłkowice, woj. dolnośląskie  ■  19
GUSTORZYN, st. 9, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-46  ■  102

H

HENRYKÓW, st. 15, gm. Ziębice, woj. dolnośląskie, AZP 90-28/107  ■  6
HREBENNE, st. 35, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/79  ■  48
HRUBIESZÓW, st. 24, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 86-94/212  ■  220
HUTA NOWA, st. l, pow. Gostynin, woj. mazowieckie, AZP 51-51/14  ■  28

I

IŁAWA, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  171
IŁAWA, st. I, wyk. 8, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  172
IŁAWA, st. I, wyk. 8, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie – patrz: późne średniowiecze  ■  221
IŁAWA, st. I (wykop 9), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  221
IŁAWA, st. I, wykopy 11-14, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  222
INOWROCŁAW, st. 3 – kościół pw. św. Mikołaja, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 44-40  ■  173
INOWROCŁAW, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40  ■  103
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J

JANOWO, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  223
JANOWO, st. I, wykop 4-4c, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  224
JARTYPORY, st. 2, gm. Liw, woj. mazowieckie, AZP 53-76/43  ■  104
JAWORZE, st. 12, gm. loco, woj. śląskie, AZP 108-47/14  ■  173
JORDANOWO, st. 12, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/47  ■  105

K

KADŁUBIE, st. 5, gm. Leśnica, woj. opolskie, AZP 94-39/64  ■  174
KARMANOWICE, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/149  ■  29
KARWIANY-KOMOROWICE, st. 12, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 81-28/102  ■  29
KICHARY NOWE, st. 2, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/18  ■  30
KIETLICE, st. 14, gm. Głubczyce, woj. opolskie, AZP 98-36/72  ■  30
KLONÓWKA, st. 7, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/6  ■  106
KLONÓWKA, stan. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22  ■  107
KŁOSÓW, st. 7, gm. Wiązów, woj. dolnośląskie, AZP 86-31/35  ■  175
KOLONIA CHABIELICE, st. 11, gm. Szewców, woj. łódzkie  ■  85
KOMPINA, stan. 12, gm. Nieborów, woj. łódzkie  ■  108
KONARY, st. 1, gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie  ■  31
KONIKOWO (Rostek), st. 2, gm. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 13-78/3  ■  109
KOPRZYWNICA, st. 111, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 91-72/318  ■  138
KORZKIEW, st. 1, gm. Zielonki, woj. małopolskie, AZP 100-56  ■  175
KOSEWO, st. 7, gm. Stary Lubotyń, woj. mazowieckie, AZP 42-75/29  ■  110
KOSEWO, st. 9, gm. Stary Lubotyń, woj. mazowieckie, AZP 42-74/4  ■  85
KOSSOBUDY, st. 1, gm. Raciąż, woj. mazowieckie, AZP 45-58/7  ■  86
KOSTRZYN N. ODRĄ, st. 1, gm. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, AZP 48-6/1  ■  176
KOSZALIN - Stare Miasto, Kwartał staromiejski, woj. zachodniopomorskie, AZP 15-21  ■  225
KOTORZ WIELKI, st. 9 w, gm. Turawa, woj. opolskie, AZP 88-38/25  ■  111
KOZÓW, st. 5, gm. Złotoryja, woj. dolnośląskie, AZP 79-18/91  ■  177
KRAKÓW-BIERZANÓW, st. 27, woj. małopolskie, AZP 103-57/27  ■  62
KRAKÓW-BIERZANÓW, st. 30, woj. małopolskie, AZP 103-57/41  ■  87
KRAKÓW-KOSOCICE, st. 15, woj. małopolskie, AZP 104-56/199  ■  226
KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 8, woj. małopolskie, AZP 103-56/50  ■  112
KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 9, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/51  ■  112
KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 10, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/52  ■  7
KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 11, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/53  ■  8
KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9  ■  63
KRAKÓW-RŻĄKA, st. 1, woj. małopolskie, AZP 103-57/35  ■  64
KRAKÓW, st. 1, ul. Skawińska 27, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 102-56  ■  226
KRAKÓW, st. 2, ul. Św. Tomasza 32, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 102-56  ■  178
KRAKÓW, ul. Księcia Józefa, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 102-56/44  ■  6
KRAŚNIK-PIASKI, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78/2  ■  113
KROSNO ODRZAŃSKIE, st. 11, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 59-10/45  ■  180
KROSNO, st. 1, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 110-74/51  ■  179
KRZEMIONKI OPATOWSKIE, st. 1, gm. Bodzechów, woj. świętokrzyskie, AZP 83-71/1  ■  32
KRZEPOCINEK, st. 1, gm. Wartkowice, woj. łódzkie, AZP 61-48/20  ■  139
KURÓW, st. 1, gm. Wieluń, woj. łódzkie, AZP 77-42/1  ■  65
KURÓW, st. 6, gm. Wieluń, woj. łódzkie AZP 78-42/-  ■  88
KURPIEWSKIE-MIEŻEJEWO, st. 1, gm. Lelis, woj. mazowieckie, AZP 37-72/29  ■  49
KURZESZYN STARY, st. 1, pow. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, AZP 65-59  ■  180
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L

LAS STOCKI, st. 71, gm. Puławy, woj. lubelskie, AZP 75-76/265  ■  34
LEGNICA, ul. Najświętszej Marii Panny, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 77-20  ■  181
LEGNICA, ul. Szpitalna, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 77-20  ■  181
LESZCZ, st. 1, gm. Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 31-57/6  ■  182
LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XIX, gm. loco, woj. warmińsko-warmińskie  ■  227
LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XX (wykop 7A), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  183
LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XX (wykop 11), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  183
LIDZBARK WARMIŃSKI, st. XX (wykop 12), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  184
LIPNIK, st. 5, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-79/155  ■  65
LUBAWA, st. III, wykop 9, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 30-54  ■  229
LUBAWA, zamek, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  185
LUBENIA, st. 20, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 106-76/8  ■  141
LUBIN, kw. staromiejski, woj. dolnośląskie, AZP 73-20  ■  187
LUBLIN, ul. Narutowicza, Okopowa, Hempla, Górna, Mościckiego, woj. lubelskie  ■  230
LUBOMIN, st. 7, gm. Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 52-45/158  ■  141
LUBSKO, st. 31A, gm. Żary, woj. lubuskie, AZP 65-09/73  ■  231
LUBSKO, st. 31, gm. Żary, woj. lubuskie, AZP 65-09/73  ■  187
LUTOMIERSK KOZIÓWKI, st. 3 d, gm. Lutomiersk, woj. łódzkie, AZP 66-49/31  ■  66

Ł

ŁACHA, st. 4, gm. Turośl, woj. podlaskie, AZP 30-73  ■  34
ŁĄCZANY, st. 3 gm. Wierzbica, woj. mazowieckie, AZP 77-68/1  ■  114
ŁĄG KOLONIA, st. 19, gm. Czersk, woj. pomorskie, AZP 22-38/55  ■  67
ŁĄG KOLONIA, st. 20, gm. Czersk, woj. pomorskie, AZP 22-38/56  ■  67
ŁEKNO, st. Ł3, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/44  ■  142
ŁOBŻENICA, st. 17, gm. loco, woj. wielkopolskie  ■  231
ŁÓDŹ POLESIE, st. „Ogród Botaniczny”, gm. Łódź, woj. łódzkie, AZP 66-51/33  ■  68
ŁUBCZE, st. 25, gm. Karczów, woj. lubelskie, AZP 94-92/18  ■  35
ŁUBNO, st. 4, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 108-78/4  ■  144
ŁUKOWISKO, st. V, gm. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, AZP 59-83/13  ■  144

M

MASŁOMĘCZ, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie, AZP 88-94/80  ■  114
MICHAŁÓW-PIASKA, st. 1, gm. Wąchock, woj. świętokrzyskie, AZP 80-66  ■  9
MIECHOWICE, st. 4A, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 48-45/50  ■  115
MIERZYN, st. 30 (w granicach administracyjnych Szczecina), woj. zachodniopomorskie,  

AZP 30-05/45  ■  145
MIETLICA, st. 3, 4, 9, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 50-41/8 (st. 3, 4) i 5  ■  146
MIKANOWO, st. 4, gm. Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie  ■  232
MIKULICE, st. 4, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-80/132  ■  146
MILEJOWICE, st. 19, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/141  ■  49
MIRONICE, st. 13, gm. Kłodawa, woj. lubuskie, AZP 43-11/14  ■  187
MŁODÓW-ZAKĄCIE, st. 14, gm. Lubaczów, woj. podkarpackie, AZP 100-87/68  ■  36
MOGILNO, st. 1, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-37/117  ■  188
MOKRA, st. 8, gm. Miedzno, woj. śląskie, AZP 83-46/58  ■  116
MORZYSZÓW, st. 3, gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie  ■  19
MRĄGOWO, st. I, wykop 3, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 22-69  ■  233
MRĄGOWO, st. I, wykop 4, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 22-69  ■  234
MRĄGOWO, st. I, wykop I, ul. Moniuszki, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 22-69  ■  232
MROCZA, st. 2, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 35-34/57  ■  89
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N

NADRYBIE-DWÓR, st. 3, gm. Puchaczów, woj. lubelskie, AZP 75-86/116  ■  36
NIDZICA, st. I, wykop 8a-8b i 9a-9c, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  235
NIEDASZÓW, st. 3, gm. Mściwojów, woj. dolnośląskie, AZP 81-21/66  ■  89
NIENADOWA, st. 3, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/38  ■  69
NIENADOWA, st. 4, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/39  ■  69
NIENADOWA, st. 5, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/40  ■  70
NIEWIADOMA, st. 2, gm. Sabnie, woj. mazowieckie, AZP 51-78/2  ■  147
NOWY DWOREK, st. 7, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/7  ■  9
NOWY DWÓR, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113  ■  90
NYSA, st. 1, gm. loco, woj. opolskie, AZP 93-31/-  ■  188

O

OBŁUDZIN, st. 3, gm. Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, AZP 42-67/4  ■  70
ODRY, st. 1, gm. Czersk, woj. pomorskie  ■  116
OJCÓW, Jaskinia Łokietka, st. 24, woj. małopolskie, AZP 99-55/22  ■  11
OLCHOWA, st. 20, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie, AZP 103-74/105  ■  37
OLECKO, Plac Zamkowy 3, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 18-80/-  ■  237
OLECKO, st. 2, Plac Wolności 6 C i 6D, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 18-80/3  ■  238
OLECKO, ul. Nocznickiego 5, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 18-80/-  ■  237
OLKUSZ, st. 2, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 98-53/38  ■  238
OLSZTYNEK, st. I, wykop. 7, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-59  ■  242
OLSZTYN, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 88-50/1  ■  189
OLSZTYN, st. XXIV, Targ Rybny, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  189
OLSZTYN, st. XXIV, wykop 32, ulica Okopowa 23, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  241
OLSZTYN, st. XXIV, wykopy 11 h i 11 j, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  240
OPATÓW, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 83-46/10  ■  71
OPINOGÓRA KOLONIA, st. 2, gm. Opinogóra Górna, woj. mazowieckie, AZP 42-63/56  ■  148
OPOKI, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 43-43  ■  90
OPOLE, Plac Wolności, gm. loco, woj. opolskie, AZP 89-37  ■  191
OSTROŁĘKA, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. łódzkie, AZP 79-48/88  ■  72
OSTRÓDA, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  191
OSTRÓDA, st. II, wykop 17, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  192
OSTRÓW WIELKOPOLSKI, st. 23, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 68-36/129  ■  149
OŚWIĘCIM-Zamek, st. 1, gm. Oświęcim, woj. małopolskie, AZP 103-49/1  ■  150
OWSISZCZE, st. 1, pow. raciborski, woj. śląskie, AZP 104-40  ■  11
OWSISZCZE, st. 2, pow. raciborski, woj. śląskie, AZP 104-40  ■  38

P

PAKOSZÓWKA, st. 1, gm. Sanok, woj. podkarpackie, AZP 112-77/83  ■  117
PANASÓWKA, gm. Terespol, woj. lubelskie, AZP 86-86/65  ■  242
PAPROTKI KOLONIA, st. 1, gm. Miłki, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 21-73/2  ■  117
PAWŁÓW, st. 3, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie, AZP 86-73/319  ■  38
PAWŁÓW, st. 4, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie, AZP 86-73/320  ■  11
PIETRZYKÓW, st. 1, gm. Dobromierz, woj. dolnośląskie, AZP 84-21/5  ■  150
PISZ, st. I, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  243
PISZ, st. I, (wykop 1), gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  193
PŁAWNIOWICE, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie  ■  118
PŁOCK-PODOLSZYCE, st. 102, woj. mazowieckie, AZP 50-54/74  ■  151
PŁOCK, st. PSM 80, Stare Miasto, boisko LO im. St. Małachowskiego, ul. Małachowskiego/Piekarska, 

gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 50-54  ■  194
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PŁOCK, st. PSM 81, Stare Miasto, ul. Małachowskiego/Kozia, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 50-54  ■  
194

PŁOCK, st. PSM 82, Stare Miasto, Stary Rynek 10, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 50-54  ■  195
PŁOCK, st. PSM 83, Stare Miasto, Stary Rynek 17, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 50-54  ■  195
PŁOCK, st. PSM 86, Wzgórze Tumskie, woj. mazowieckie, AZP 50-54  ■  151
PODLODÓW, st. 2, gm. Łaszczów, woj. lubelskie, AZP 93-92/3  ■  50
POLSKA CEREKIEW, st. 2, gm. loco, woj. opolskie, AZP 99-39/20  ■  38
POLWICA, st. 4 i 5, SKRZYPNIK, st. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82  ■  73
POZNAŃ – NOWE MIASTO, st. 284, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 54-28/96  ■  118
PRÓSZKÓW, st. 2, gm. loco, woj. opolskie, AZP 91-36/37  ■  120
PRZYBRANÓWEK, st. 29, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie  ■  39
PUŁTUSK, st. 3, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 47-67/3  ■  243

R

RADOM, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 74-68  ■  195
RADOM, zamek, gm. loco, woj. mazowieckie  ■  196
RADZYŃ PODLASKI – zespół kościelny, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 66-82  ■  245
RADZYŃ PODLASKI – zespół pałacowy, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 66-82  ■  245
ROGÓW OPOLSKI, st. 13, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/13  ■  196
ROSZOWICKI LAS, st. 28, gm. Cisek, woj. opolskie, AZP 98-40/39  ■  120
ROZUMICE, st. C, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 103-37  ■  11
RURKA, st. 33, gm. Chojna, woj. zachodniopomorskie, AZP 39-5/65  ■  197
RUSKIE PIASKI, st. 8, gm. Nielisz, woj. lubelskie, AZP 86-86/65  ■  40
RUSZOWICE, st. 35, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, AZP 68-19/236  ■  40
RUSZOWICE, st. 36, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, AZP 68-20/114  ■  198
RYBNIKI, st. 1, gm. Wasilków, woj. podlaskie, nr AZP 34-86/1  ■  74

S

SANOK, st. 1, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 113-78/1  ■  199
SANOK, st. 54, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 113-78/97  ■  153
SEKURSKO, st. 1, gm. Żytno, woj. łódzkie  ■  91
SIEMIECHÓW, st. 2 gm. Widawa, woj. łódzkie, AZP 73-45/57  ■  121
SIEMIENIE, st. 6, gm. Drobin, woj. mazowieckie, AZP 46-55/30  ■  91
SIERPC, st. 21, Stare Miasto, ul. Farna, woj. mazowieckie, AZP 43-53/76  ■  199
SIETESZ, st. 5, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-80/57  ■  51
SIETESZ, st. 9, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-80/33  ■  154
STALMIERZ, st. 3, gm. Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie  ■  121
STALMIERZ, st. 12, gm. Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie  ■  93
STEKLNO, st. 9, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 35-05/63  ■  75
STEKLNO, st. 12, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 36-05/126  ■  154
STEKLNO, st. 13, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 36-05/127  ■  122
STRZEGOM, ul. Kościuszki 4, gm. loco, woj. dolnośląskie  ■  200
STRZEGOWA – Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. małopolskie, AZP 95-54  ■  13
SULECHÓW, st. 24, wykop II, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 59-15/40  ■  200
SULECHÓW, st. 24, wykop III, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 59-15/40  ■  201
SULEJÓW, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 75-55/6  ■  155
SZCZECIN-Podzamcze, kw. 5, wykop VI, woj. zachodniopomorskie, AZP 30-05/28  ■  155
SZCZECIN – Podzamcze, kw. nr 2, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 30-05/28  ■  201
SZCZECIN – Podzamcze, kw. nr 9, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 30-05/28  ■  202
SZCZEPIDŁO, st. 18, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, AZP 57-41  ■  52
SZCZUKOCICE, st. 7, gm. Gorzkowice, woj. łódzkie, AZP 78-53/74  ■  94
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SZCZYGLICE, st. 5, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, A2P 68-20/116  ■  202
SZCZYGLICE, st. 6, gm. Głogów, woj. dolnośląskie, A2P 68-20/117  ■  245
SZYDŁÓW, zamek, gm. loco, woj. świętokrzyskie  ■  203

Ś

ŚLĘŻA, st. 13, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, AZP 81-28  ■  53
ŚWIDNICA, ul. Długa 48-50, gm. loco, woj. dolnośląskie  ■  203
ŚWIDNICA, ul. Spółdzielcza 2, gm. loco, woj. dolnośląskie  ■  246
ŚWIEBODZIN, st. 2, wykop V, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 55-14  ■  204
ŚWIEBODZIN, st. 18, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 55-14/33  ■  246
ŚWIĘTY WOJCIECH, st. 1, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/19  ■  156
ŚWIĘTY WOJCIECH, st. 7, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/22  ■  13

T

TANOWO, st. 3, gm. Police, woj. zachodniopomorskie, AZP 28-04/3  ■  40
TARGONIE WIELKIE, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, AZP 36-81/9  ■  20
TARNOWO PAŁUCKIE, st. 13, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/108  ■  122
TARNOWO PAŁUCKIE, st. T 22, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/123  ■  204
TARNÓW JEZIERNY, st. 7, gm. Sława, woj. lubuskie, AZP 64-18/3  ■  206
TREPCZA, st. 2, gm. Sanok, woj. podkarpackie, AZP 112-78/84  ■  157
TROSZYN POLSKI, st. 27, gm. Gąbin, woj. mazowieckie, AZP 52-55/93  ■  95
TRUSKOLASY, st. 8, gm. Wręczyca Wielka, woj. śląskie, AZP 85-45/5  ■  75
TRZEBIATÓW, gm. loco, woj. zachodniopomorskie  ■  207

U

UNIERZYŻ, st. 2, gm. Strzegowo, woj. mazowieckie, AZP 43-59/3  ■  158
URZEJOWICE, st. 8, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie, AZP 104-80/10  ■  76

W

WALKÓW-KURNICA, st. 1, gm. Konopnicka, woj. łódzkie, AZP 75-45, 76-45  ■  123
WANDYNOWO, st. 10, gm. Bytoń, woj. kujawsko-pomorskie  ■  160
WAPNIARNIA, st. 129, gm. Trzcinka, woj. wielkopolskie, AZP 38-24/74  ■  76
WAWRZEŃCZYCE, st. 10, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, woj. małopolskie, AZP 101-60  ■  247
WĄSOWO, st. 29, gm. Muślin, woj. wielkopolskie, AZP 53-21/69  ■  160
WĘGORZEWO, ul. Krzywa, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 15-73  ■  248
WIELBARK, st. I, wyk. 3, ul. Nowowiejskiego, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 32-64  ■  249
WIELICZKA-Rożnowa, st. 13, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 104-57/13  ■  41
WIELICZKA, st. 2, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 104-57/2  ■  250
WIELICZKA, st. 87, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 104-58/20  ■  41
WIERZAWICE, st. 18, gm. Leżajsk, woj. podkarpackie, AZP 99-80/19  ■  95
WIERZBOWA, st. 1, gm. Wartkowice, woj. łódzkie, AZP 62-48/4  ■  95
WIERZCHLĄD, st. 12, gm. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AZP 33-09/34  ■  42
WIERZCHOSŁAWICE, st. 16, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 103-65/54  ■  162
WIERZCHUCA NAGÓRNA, st. 3, gm. Drohiczyn, woj. podlaskie, AZP 51-81  ■  124
WILCZYCE, st. 10, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/10  ■  14
WILKOSTOWIO, st. 23/24, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie  ■  43
WILKOWICE, st. 8, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/123  ■  163
WITÓW, zespół klasztorny OO. Norbertanów, gm. Sulejów, woj. łódzkie  ■  208
WŁOCŁAWEK, st. 2, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 47-48/34  ■  209
WOJKOWICE, st. 15, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/134  ■  43
WOJKOWICE, st. 26, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 82-29/94  ■  164
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WOŁODŹ, st. 1, gm. Nozdrzec, woj. podkarpackie, AZP 109-78/55  ■  164
WÓJCICE, st. 33, gm. Otmuchów, woj. opolskie, AZP 94-30/53  ■  165
WYSOCZKA, st. 15, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-24/8  ■  250
WYSZYNA, st. 11, gm. Władysławów, woj. wielkopolskie, AZP 58-41/4  ■  96

Z

ZABRZEZIE, st. 5, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, AZP 77-48/59  ■  125
ZAKRZEWSKA OSADA, st. 1, gm. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 32-32/46  ■  125
ZAKRZÓW, st. 6, gm. Stryszów, woj. małopolskie, AZP 107-54/57  ■  15
ZALEWO, st. I, wykop 24, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie  ■  209
ZAMOŚĆ, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 89-88  ■  251
ZAWICHOST, st. 2 (kościoły NMP i św. Maurycego), gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 87-  ■  166
ZĄBIE, st. X, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-61/15  ■  45
ZBROJEWSKO, st. 3, gm. Lipie, woj. śląskie, AZP 83-45/59  ■  78
ZIELONA GÓRA, st. 18, wykop XIV, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 62-14/31  ■  210
ZIELONA GÓRA, st. 21, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 62-14/35  ■  252
ZIELONA GÓRA, st. 22, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 62-14/34  ■  251
ZIELONA, st. 3, gm. Koniusza, woj. małopolskie, AZP 100-58/223  ■  45
ZRĘBICE, Jaskinia Komarowa, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41  ■  15

Ż

ŻARY, st. 18, obiekt nr 1, gm. loco, woj. lubuskie, AP 68-10/23  ■  97


